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Drukte

Het is verschrikkelijk druk op de 
Rijn. De hele dag lopen we schepen 
op. ’s Nachts zien we dat alle an-
kerplaatsen vol liggen en is er nog 
steeds meer vaart dan de afgelopen 
maanden. Ook beginnen de diverse 
bemanningen weer ouderwets te 
schelden.
‘Het lijkt erop, dat er ergens uit-
verkoop is. De dwaze dagen van 
de binnenvaart’, grapt de roer-
ganger.
Twee dagen later spreek ik een col-
lega. Hij klaagt dat er geen werk 
is. Ik ben verbaasd. Hij zegt dat 
er wel werk is, maar het betaalt 
niet. ‘Je moet voor de grap eens op 
de rivier gaan kijken. Volgens mij 
denkt het merendeel daar anders 
over’, concludeer ik.

l twee jaar,aaminimroovjimreennobaki
tot wederopzegging , op

ik wil Weekblad Schuttevaer
8 weken ontvangen voor

slechts € 15,00 (ex. btw)

Genoemde prijzen gelden voor 2010. Overige voorwaarden: zie colofon.
Vul deze bon in (naam en adres op achterzijde!) en stuur ’m op naar
Weekblad Schuttevaer, t.a.v. afd. Marketing, antwoordnummer 52,
7400 VB Deventer (geen postzegel nodig). Faxen kan ook: 0570 - 50 43 99

Weekblad Schuttevaer en ontvang het
1e jaar 30% korting op de abonnementsprijs.
De normale prijs is € 152,00 (ex. BTW),
ik betaal € 102,50 (excl. BTW)

Ja, Ja,

Alstublieft, u ontvangt 
het eerste jaar 30% korting

2 Herbouw Pont des Trous 
goedkoopste optie

3 Casco’s gedwongen in 
uitverkoop

5 Facelift internaat is leuk, 
dozen pakken niet

6 Scheepsbouwers zien lichte 
opleving

7 Containervaart heeft groot 
marktaandeel te winnen

9  LNG is schoon maar niet 
verkrijgbaar

10 EU voorziet drastische 
vangstbeperkingen

11 Stadshart goed af met oude 
schepen

13 EU vereenvoudigt 
formaliteiten zeevaart

15 Ander schip om vaarkosten 
te drukken

Meest gelezen
op Schuttevaer.nl
1. Weer stuurhuis eraf
2. De Wijs zwaargewond
3. Drijvend pretpaleis vertrekt 

geblesseerd 
4. Voetbalkoorts binnenvaart
5. Maarssen te gevaarlijk om af te 

meren

Aantal bekeken pagina’s: 101.307
Bezoeken aan de site: 31.493

DEZE WEEK

In antwoord op VVD-Kamervra-
gen geeft minister De Jager van 
Financiën geen oplossing voor de 
dubbele belasting van Nederlandse 
binnenvaartondernemers met een 
Duits adres.
Schippers hebben zich in Dessau of 
Marktheidenfeld gevestigd vanwege 
de aantrekkelijke financiering van 
nieuwbouwprojecten, waar ze met 
Nederlandse banken niet uit kwa-
men. Daar zijn de schepen ook te-
boekgesteld. Maar, ondanks de aan-
gifte Einkommensteuer in Duitsland, 
claimt ook de Nederlandse fiscus 
het heffingsrecht over de winst uit 
de binnenvaartonderneming.
Het zou intussen gaan om zo’n 100 

gevallen van schippers die zowel in 
Duitsland als in Nederland als be-
lastingplichtig worden aangemerkt. 

Terug verhuizen naar Nederland is 
voor hen geen oplossing, omdat 
daarmee ook de financiering van 
het schip op de tocht komt staan.
Advocaten en accountants die schip-
pers bijstaan in procedures met de 
belastingdienst zoeken intussen sa-
men naar een branchebrede oplos-

sing. ‘De huidige benadering van 
de Nederlandse fiscus is absoluut 
onwerkbaar voor de praktijk’, zegt 
mr Ynke Ooijkaas van Van Dijk 
Advocaten, één van de betrokken 
kantoren.
‘Duitsland erkent de formele thuis-
haven, zoals die ook in de zeevaart 
keihard vastligt met de teboekstel-
ling van het schip. Nederland han-
teert materiële criteria als het aantal 
keren dat per land wordt geladen of 
gelost, maar moet dan een Duitse 
schipper die veel in Nederland zit 
hier voortaan ook belasting betalen? 
Bovendien kan dat per jaar verschil-
len. Daar kun je als varende onder-
nemer geen kant mee op.’
Ooijkaas verwijst naar de bloeiende 
trustpraktijk met internationale be-
drijven die zich in Nederland heb-

ben gevestigd vanwege het fiscaal-
vriendelijke klimaat. ‘Daar kiest de 
fiscus wel voor een formele vesti-
gingsplaats.’

Belastingverdrag
Het Nederlands-Duitse belasting-
verdrag, dat dubbele belasting zou 

moeten voorkomen, is vaag over het 
begrip ‘thuishaven’. In juridisch jar-
gon is dat waar zich het middelpunt 
van de algemene leiding van de bin-
nenvaartonderneming bevindt. Dat 
kan de woning van de schipper aan 
de wal zijn of aan boord van het 
schip. In het laatste geval is voor het 
Nederlands-Duitse belastingverdrag 
de thuishaven van het schip bepa-
lend. Het verdrag zelf geeft geen 
uitleg van het begrip ‘thuishaven’, 
volgens de belastingrechtspraak is 
dat de haven waar het schip zijn rei-
zen aanvangt en eindigt. In Duits-
land is het ook de plaats waar de 
belangrijkste beslissingen voor het 
bedrijf worden genomen, dus bij de 
financier, het administratiekantoor 
of de bevrachter van het schip.

Kamervragen
Volgens minister De Jager, die 11 
mei antwoord gaf op schriftelijke 
vragen van VVD-Tweede Kamerlid 
Weekers, is het een internationaal 
aanvaard principe om aan te slui-
ten bij de plaats waar het schip zijn 
thuishaven heeft. Ook het model-
verdrag van de OESO (Organisatie 
voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling) doet dat, overigens 
ook zonder invulling te geven aan 
het begrip ‘thuishaven’. 

Vervolg op pagina 3

Dubbele belasting voor Nederlandse schippers gevestigd in Duitsland

Fiscus bepaalt thuishaven
Door Dirk van der Meulen

Een formele thuishaven in Duitsland vrijwaart Ne-
derlandse schippers niet van belastingaanslagen 
in Nederland. Dat brengt tientallen ondernemers 
in fi nanciële problemen. Het Gerechtshof in Den 
Haag bevestigt in een recente uitspraak in hoger 
beroep het criterium dat de belastingdienst han-
teert, namelijk het aantal reizen dat werd geladen 
of gelost in Duitsland in vergelijking met Neder-
land. Er lopen nog meer rechtszaken.

‘Benadering Nederlandse fi scus
in praktijk absoluut onwerkbaar’

AP

Scheepsschroeven en straalbuizen
Onderhoud en reparatie
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pon-cat.com/kenniscentrum

LEES ER ALLES OVER IN ONS 
GRATIS ADVIESRAPPORT

©2009 Caterpillar All Rights Reserved

Always one step ahead!

LEVERANCIER VAN O.A.:

MS 10b 10-kanaals alarm unit
(BV en Lloyds gekeurd)

MS 421 Brugwachtalarm
(Lloyds gekeurd)

MS 715 Tachograaf
(RDW gekeurd)

MS 3080 alarm- en monitoring-
systemen 

Marble Automation

Keteldiep 6, 8321 MH Urk

The Netherlands

+31 (0)527-687953

www.marbleautomation.com

T: 010-5912611    www.hollanddiesel.nl

KOSTEN BESPAREN MET NTZ!

NTZ Radiaal Bypass Filter:
• Minder olie verversen
• Minder onderhoud
• Langere levensduur van:
  - motor
  - keerkoppeling
  - hydraulisch systeem

• Krukas slijpen
• Nokkenassen repareren
• Boren, honen, vlakken 
cilinders en motorblokken
• Nieuwe motoren/revisie

• Brandstof inspuit systemen

Tel. 0527-69 92 92
www.dieselserviceemmeloord.nl

Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht

Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025

www.koedood.nl - info@koedood.nl

MTU Detroit Diesel Benelux

Tel. 078 - 639 57 77 / info@mtudd-benelux.com

M
ar

in
e 

an
d

In
du

st
ri

al
 a

pp
lic

at
io

ns

ROTTERDAM

Een groot aantal maritieme or-
ganisaties steunt een handte-
keningenactie onder een petitie 
die aandringt op straffere maat-
regelen tegen de toenemende 
piraterij. De organisaties willen 
minimaal een half miljoen hand-
tekeningen ophalen. De petitie 
met digitale handtekeningen zal 
tijdens World Maritime Day, op 
23 september, worden overhan-
digd tijdens aan een groot aan-
tal regeringsafgevaardigden. Tot 
nu toe hebben 53.000 mensen 
getekend.

De coalitie bestaat uit redersvereni-
gingen, verzekeraars en vakbonden, 
waaronder Nautilus. In de petitie drin-
gen zij aan op meer maatregelen om 
de piraterij voor de Somalische kust 
te bestrijden.
De coalitie roept de regeringen op 
te zorgen dat ontvoerde zeevarenden 
worden vrijgelaten en veilig kunnen 
terugkeren en om samen te werken 
aan een stabiele toekomst voor So-
malië.
‘Het probleem van piraterij sleept te 
lang voort’, zegt Nautilus-voorzit-
ter Mark Dickinson. ‘Het is tijd om 
te vechten tegen de voortdurende 
bedreiging van onze leden, de zee-
vaart en de economie door piraten. 
We moeten de regeringen laten zien 
hoe boos we zijn en deze petitie is 
een goede manier om te laten zien 
dat regeringen actie moeten onder-
nemen.’
Dickinson vindt dat regeringen ver-
plicht zijn om de rust te herstellen 
en de criminelen terecht te stellen. 
‘De aanvallen van piraten voor de 
kust van Somalië blijven toenemen 
en verspreiden zich nu ook richting 
Kenia en de Seychellen, waarbij zo-
wel levens op het spel staan als de 

economische wereldhandel wordt 
bedreigd. Nautilus roept iedereen 
op, leden en familie, om de online 
petitie te tekenen.’
De Koninklijke Vereniging van Ne-
derlandse Reders steunt de actie. ‘Wij 
hebben de oproep naar al onze leden 
doorgestuurd’, zegt Fred van Zijl. 
‘Elke stap die piraterij bestrijdt heeft 
onze steun. We juichen ook de inzet 
van een Nederlandse onderzeeboot 
in september in de Golf van Aden 

toe.’ De KVNR is voorstander van 
de plaatsing van mariniers op han-
delsschepen.
Andere maritieme organisaties die 
het initiatief steunen zijn onder meer 
Bimco, ICS, Ifsma, IMEC, IPTA, In-
tercargo, InterManager, International 
Group of P&I Clubs, Intertanko, Isf, 
Itf, IUMI, Sigitto, ASF, ECSA, ICMA 
en ICSW. (HH)

www.endpiracypetition.org.

Maritieme organisaties rekenen op 500.000 handtekeningen

Internationale petitie tegen piraterij

Genoeg is genoeg! 
Regeringen moeten nu handelen om de piraterij te bestrijden. Bijna da-
gelijks worden zeelieden ontvoerd en het risico dat zeelieden gewond 
raken of worden gedood neemt steeds verder toe. Zeelieden transporteren 
goederen over de wereld en passeren daarbij gebieden waar het risico van 
piratenaanvallen toeneemt. 

Families van zeelieden maken zich ernstig zorgen en lijden onder onze-
kerheid.
Elke dag wordt het moeilijker om mensen te vinden voor het werk op zee, 
terwijl onze economieën allemaal van de zeevaart afhankelijk zijn.
Elke dag betalen scheepvaartondernemingen en verzekeraars geld aan 
een  groeiend aantal piratenbestrijdingsmiddelen, aan extra brandstof-
kosten en losgelden, kosten die uiteindelijk aan de consument worden 
doorberekend. 
Elke dag neemt het risico toe op een door piraten veroorzaakte grote 
milieuramp.
Elke dag worden de kansen op herstel van de wereldeconomie door de 
piraterij in gevaar gebracht.
De ondertekenaars dringen er bij de regeringen op aan al het mogelijke te 
doen om de duizenden zeelieden en honderden schepen te beschermen 
tegen piraterij door:
• Significante hoeveelheden middelen ter beschikking te stellen en gezamenlijk 
naar echte oplossingen te zoeken voor dit groeiende probleem; 
• Onmiddellijke stappen te ondernemen die leiden tot vrijlating en veilige 
terugkeer naar hun families van de gegijzelde zeelieden; 
• Met de internationale gemeenschap te zorgen voor een veilig en stabiel 
Somalië, met een vreedzame toekomst voor de Somaliërs.
De petitie kan worden ondertekend op www.endpiracypetition.org. 

Weer stuurhuis eraf
DORSTEN

De schipper van een zo goed 
als nieuwe Nederlandse tanker 
van 2500 ton heeft vorige week 
woensdagochtend zijn stuurhuis 
eraf gevaren in de grote kolk 
van sluis Dorsten in het Wesel-
Datteln-kanaal.

Er raakte niemand gewond, maar de 
materiële schade was groot. Volgens 
de Wasserschutzpolizei (WSP) was 
een technisch defect aan het schip 
de oorzaak van de aanvaring met 
de onderzijde van de sluisdeur. Het 
stuurhuis werd van het schip ge-
scheurd en viel op het achterschip. 
De onbeschadigde sluis kon na een 
stremming van een uur weer in be-
drijf worden gesteld. Het schip kon 
op eigen kracht de sluis verlaten. De 
lege tanker voer geballast. De WSP 
onderzoekt de oorzaak van de aan-
varing. (MdV) • Het stuurhuis werd compleet weggeveegd door de hefdeur van sluis Dorsten. (Foto WSP)

Jeandine met kopbal
BOPPARD

Schipper-eigenaar Peter de Bats van de tanker Jeandine is zelf geen voetbalfan, maar de rest van de bemanning 
mocht zijn gang gaan. Dat lieten ze zich geen twee keer zeggen en schilderden gelijk de kop oranje, met een 
voetbal in het midden. Daarna moesten ook nog de trunkhoofden het ontgelden; fel oranje met Nederlandse 
leeuwen erop geschilderd. Terwijl de Jeandine notabene onder Duitse vlag vaart. Maandag, toen deze foto bij 
Boppard werd genomen, won het Nederlandse elftal met 2-1 van Slowakije. Als extra aanmoediging is de vlag 
in de mast van de Jeandine nu vervangen door een exemplaar van 3,50 meter. Op naar de kwartfinale tegen 
Brazilië. (Foto Arie Jonkman)

Gratis training
zuinig varen 
ROTTERDAM

Het Scheepvaart en Transport Col-
lege (STC) in Rotterdam verzorgt 
komend najaar een aantal gratis 
trainingen zuinig varen in het ka-
der van VoortVarend Besparen.

De trainingen zijn vooral bedoeld 
voor varenden en biedt de mogelijk-
heid om kennis en ervaring uit te 
wisselen. Een professionele trainer 
geeft informatie over reisplanning, 
stuurmanskunst, brandstofverbruik 
en slimme logistiek. Deelnemers 
worden tijdens de trainingsessies 
aan de hand van praktijkgevallen en 
simulaties uitgedaagd de discussie 
aan te gaan en kennis en adviezen 
met elkaar uit te wisselen. Na afloop 
krijgen de deelnemers een certifi-
caat. De training duurt een dagdeel 
en kan worden gecombineerd met 
een Radar(calamiteiten)training, die 
eveneens een dagdeel duurt. Op de 
volgende data zijn er mogelijkheden: 
6, 7, 10, 29 september 4, 13, 19, 
21, 25, 26 oktober. Indien u inte-
resse heeft kunt u contact opnemen 
met Bas Struijk van het STC, tel 
010-4886000 of 0640-845934 of 
struijk@stc-r.nl (HH)

Vallende bobcat
KARLSRUHE

Twee bemanningsleden van een 
Duits zandschip in Karlsruhe zijn 
25 juni om het leven gekomen toen 
zij onder een vallende bobcat terecht 
kwamen.
De beide opvarenden, 40 en 56 jaar 
oud, waren bezig het ruim schoon 
te maken. Daarbij moest een kleine 
bulldozer met behulp van een kraan 
uit het ruim worden gehesen. Daarbij 
schoot de 3000 kilo wegende ma-
chine uit de hijsbanden en viel op de 
eronder staande mannen. Ze waren 
op slag dood. De schipper werd in 
shocktoestand naar het ziekenhuis 
gebracht. De Wasserschutzpolizei 
stelt samen met de arbeidsinspectie 
een onderzoek in. (MP)
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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: Zaterdag en zondag een zwakke tot matige westelijke wind kracht 2 

tot 4.
nederlandse kust: Zaterdag WNW, 2-3 Bft. Zondag WZW en toenemend naar kracht 3 

tot 4. Golfhoogte 0,5 m op zaterdag toenemend naar 1,0 m op zondag.
oostzee: Beide dagen wind uit zuid tot zuidwest veelal 3 tot 5 Bft. Golfhoogte 

zowel zaterdag als zondag rond 0,5 meter.
ierse zee: Zuidwestenwind, 4-6 Bft. Golven: 1,5 tot 2,0 meter.

Het kanaal: West- tot zuidwestenwind kracht 3 tot 5. Golfhoogte 0,5 tot 1,5 meter.

golf van Biskaje: Noordenwind 3-4 Bft. Golven: 1,5-2,0 meter.

westelijk deel middellandse zee: Veelal oostelijk kracht 2 tot 4. Zuid van Spanje soms 5-6 Bft en golven 
tot 2,5 meter. Elders golfhoogte van 0,5 tot 1,5 meter.

weeroVerzicHt:
Het zeer warme tot hete zomerweer 
houdt ook in het weekeinde in een 
groot deel van Europa aan. De 
zon schijnt daarbij op veel plaat-
sen uitbundig waardoor op uitge-
breide schaal tropische middagtem-
peraturen worden gehaald, rond 
30 graden. In Ierland, Schotland 
en Wales is het veelal bewolkt 
en valt zo nu en dan regen. Met 
15 tot 20 graden is het daar ook 

een veel minder warm. In Engeland 
schijnt de zon nog geregeld en 
wordt het warmer met 20 tot 
25 graden. Ook in Noorwegen en 
het noorden van Zweden weten 
storingen vanaf de Noorse zee en 
de noordelijke Noordzee binnen 
te dringen en vallen gedurende het 
weekeinde steeds meer buien en 
wordt het maximaal 15 tot 20 gra-
den. In het zuiden van Scandinavië 
is het zonnig en warmer met 20 tot 

25 graden. In de Benelux, Frankrijk 
en het noorden van Spanje vallen 
zaterdag enkele verfrissende regen- 
en onweersbuien maar zondag is 
het gewoon weer tropisch warm. 
In Roemenie, Bulgarije en de 
Balkan blijven buien vallen.
Mate van zekerheid verwachting: 
groot.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

De Pont des Trous vormt een obsta-
kel bij de verruiming van de Noord-
Zuidverbinding tussen de Rijn en de 
Seine. Nu is door de brug slechts 
alternerend verkeer mogelijk en is de 
doorvaartbreedte beperkt tot 10,50 
meter en de vrije doorvaarthoogte tot 
6,60 meter. Maar tegen 2015 moet de 
vaarweg kunnen worden opengesteld 
voor schepen tot 3000 ton en dan 
wordt de huidige Pont des Trous een 
onoverkomelijke hindernis.
Politici van alle partijen en vooral 
de stad Doornik dringen aan op 
een beslissing, maar de regionale 
minister van Transport en Infrastruc-
tuur houdt de boot af. Hij beschikt 
weliswaar al over een rapport met 
mogelijke oplossingen, maar laat nu 
nog onderzoeken welk alternatief 
financieel, structureel en stedebouw-
kundig het beste is.

Monumentenzorg
Een van de suggesties om deze 
flessenhals weg te werken is de 
volledige afbraak en herbouw van 
de doorvaartopening op het gabarit 
van 3000-tons schepen. Die oplos-
sing krijgt de voorkeur van de in-
genieurs van Ponts et Chaussées, de 
Waalse Rijkswaterstaat in België. 
Maar Monumentenzorg is tegen met 
het argument dat de Pont des Trous 
in zijn huidige staat behoort tot het 
cultuur-historisch erfgoed en hét 
visitekaartje is van Doornik.
De torens aan weerszijden van de 
Schelde werden inderdaad gebouwd 
tussen 1281 en 1304 en pas later 
verbonden met een brug. Onder de 
bogen werden toen stalen valhekken 
aangebracht die bij een dreigende, 
vijandelijke invasie konden worden 
neergelaten.

Anderen betwisten echter de cultuur-
historische waarde. De brug werd 
in de meidagen van 1940, in een 
poging de opmars van de Nazi’s te 
stuiten, door terugtrekkende Engelse 
troepen opgeblazen. Bij de herbouw 
in 1947 werd het kunstwerk al 2,40 
meter hoger gemaakt om schepen 
tot 1400 ton doorgang te verlenen. 
De Pont des Trous is in zijn huidige 
vorm dus nog weinig origineel.

Kosten
De kosten voor verhoging en verbre-
ding van de brug wordt in de studie 
geraamd op 10 miljoen euro. Een 
alternatief is de Schelde omleiden 
rond de stad, maar hiervan staat vast 

dat het budgettair onhaalbaar is.
En een derde mogelijkheid is een 
kleine omlegging van de Schelde, 
zodat de scheepvaart het monument 
letterlijk zou kunnen omzeilen. Ge-
raamde kostprijs: 40 miljoen euro 
en ook politieke misère want het be-

tekent dat een aantal omwonenden 
onteigend moet worden.
Een beslissing kan echter niet lang 
meer worden uitgesteld, want de 
nieuwe Seine-Nordverbinding, 
waar de Schelde op aansluit, wordt 
in Brussel gezien als een belangrijk 

• Pont des Trous in Doornik werd 
in de Tweede Wereldoorlog ver-
nietigd en daarna herbouwd en 
geschikt gemaakt voor de passage 
van 1400-tonners. (Foto Justin 
Gleissner)

Middeleeuws bouwwerk Doornik groot obstakel Noord-Zuidverbinding

Herbouw Pont des Trous goedkoopste optie
Door  Justin Gleissner

Afbreken, verhogen en verbreden, of de hele 
Schelde omleiden. Dat zijn de mogelijke oplossin-
gen voor de al tientallen jaren in de weg liggende 
Pont des Trous, de van oorsprong middeleeuwse 
brug over de Schelde in het centrum van de Waalse 
stad Doornik. In 2015 moet het obstakel weg zijn. 
Tot op heden is er echter niemand die de knoop 
doorhakt.

Weinig historisch aan
monumentale poort

BON voor een nieuwe Schuttevaer-abonnee. Zie voorzijde.
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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 
Ensco 72  54-36,20 N 000-41,30 E
Ned. krt(n). : 1014 (INT 1043).

havens & vaarwegen

WADDENZEE
Gat van Schiermonnikoog west; gewijzigde marke-
ring. Verlegd: de rode stompe kunststof sparboei GvS 
4 in 53° 26,4026’ N-006° 07,2025’ E; GvS 8 in 53° 
26,5527’ N-006° 08,2245’ E; GvS 10 in 53° 26,6114’ 
N-006° 08,5776’ E.
Groningerbalg; gewijzigde markering. De gele stompe 
ton GB 5 is verlegd in 53° 25,8738’ N-006° 17,9268’ 
E. Opm.: tijdens schietoefeningen tonen SMW 1-SMW 
10 een Al. wit/rood licht en doorvaart over de Gronin-
gerbalg is verboden.
Lutjewad oost; gewijzigde markering. De volgende 
tijdelijk dubbel uitgelegde markeringsobjecten zijn opge-
nomen: de rode stompe kunststof sparboei LW 24 uit 53° 
26,2400’ N-006° 22,2918’ E; LW 26 uit 53° 26,2999’ N-
006° 22,3527’ E; LW 28 uit 53° 26,3758’ N-006° 22,5034’ 
E; LW 30 uit 53° 26,4060’ N-006° 22,5997’ E.
Lutjewad oost; gewijzigde markering. Verlegd: de 
groene kunststof sparboei LW 1 in 53° 25,9865’ 
N-006° 18,7101’ E en is voorzien van een groene ke-
gel; LW 3 in 53° 25,9015’ N-006° 18,8978’ E; 
LW 5 in 53° 26,0381’ N-006° 20,3822’ E; LW 7 in 53° 
25,9760’ N-006° 20,6688’ E; de rode stompe kunststof 
sparboei LW 4 in 53° 25,9389’ N-006° 17,8830’ E;  LW 
6 in 53° 25,9784’ N-006° 18,3623’ E; het rood-groen-
rode drijfbaken LW 8-EB 1 in 53° 25,9879’ N-006° 
18,8771’ E en is vervangen door een rood-groen-rode 
stompe kunststof sparboei LW 8-EB 1; de rode stompe 
kunststof sparboei LW 10 in 53° 25,8870’ 
N-006° 19,0284’ E; LW 12 in 53° 25,8451’ N-006° 
19,2125’ E; LW 14 in 53° 25,8518’ N-006° 
19,3977’ E; LW 16 in 53° 25,9731’ N-006° 19,7434’ E; 
LW 18 in 53° 26,0569’ N-006° 20,0522’ E; LW 20 in 53° 
26,0773’ N-006° 20,3325’ E; LW 22 in 53° 25,9660’ N-
006° 20,8401’ E; LW 24 in 53° 25,9583’ N-006° 21,1288’ 
E; LW 26 in 53° 26,0671’ N-006° 21,4789’ E; LW 28 in 
53° 26,1512’ N-006° 21,7489’ E; LW 30 in 53° 26,1576’ 
N-006° 21,9594’ E. Opgenomen: de rode stompe kunststof 
sparboei LW 8A uit 53° 25,9740’ N-006° 19,7660’ E.
Lutjewad oost; werkzaamheden. Verlegd: de rode 
stompe kunststof sparboei LW 32 in 53° 26,2006’ N-
006° 22,3035’ E; LW 34 in 53° 26,2490’ N-006° 22,6522’ 
E; LW 36 in 53° 26,3190’ N-006° 22,9879’ E; LW 38 
in 53° 26,3814’ N-006° 23,2557’ E. Opgenomen: de 
rode stompe kunststof sparboei LW 40 uit 53° 26,6600’ 
N-006° 23,3127’ E; LW 42 uit 53° 26,7710’ N-006° 
23,4093’ E.
Pieterburenwad; gewijzigde markering. Opgenomen: 
de groene kunststof sparboei PW 1 uit 53° 27,8462’ 
N-006° 25,9911’ E; de rode stompe kunststof sparboei 
PW 4 uit 53° 28,5715’ N-006° 25,6654’ E; de rode 
stompe kunststof sparboei PW 6 uit 53° 28,2787’ N-
006° 25,8526’ E; de rode stompe kunststof sparboei PW 
8 uit 53° 28,0297’ N-006° 25,9685’ E. In 53° 28,0297’ 
N-006° 25,9685’ E is een oude verankering (tonsteen met 
ketting) achtergebleven. De aansluitende benaming van 
de markeringsobjecten PW 10, PW 12, PW 14, PW 16 
en PW 18 wordt zsm. in week 26 uitgevoerd.
Verversgat; gewijzigde markering. De groene stalen 
sparboei VVG 13 is vervangen door groene kunststof 
spar in kaart positie. De stalen sparboei VVG 4 - ZR 21 
is tijdelijk vervangen door een rood- groen rode kunststof 
spar en voorzien van een rode cilinder als topteken, in 
kaart positie.
IJSSELMEER
Oude Zeug; gewijzigde markering. Verlegd: groene 
kunststof spar OZ-1 in 52° 52,0145’ N-005° 07,5790’ 
E en nieuwe rode kunststof spar OZ-4 in 52° 51,9971’ 
N-005° 07,6286’ E. Vernummerd: groene kunststof spar 
OZ-9 in OZ-3 in 52° 51,4867’ N-005° 06,9953’ E en rode 
kunststof spar OZ-12 in OZ-6 in 52° 51,4517’ N-005° 
07,0303’ E. Definitief opgenomen: groene kunststof spar 
OZ-3 in 52° 52,1059’ N-005° 07,7100’ E; OZ-5 in 52° 
51,8878’ N-005° 07,4642’ E; OZ-11 in 52° 51,4620’ N-
005° 06,8253’ E; Oude Rode kunststof spar OZ-4 in 52° 
52,2922’ N-005° 07,9706’ E; rode kunststof spar OZ-8 
in 52° 51,8728’ N-005° 07,5008’ E; rode kunststof spar 
OZ-14 in 52° 51,4351’ N-05-06,8317’ E.
FRIESLAND
Compagnonsvaart, Appelschastervaart; Hoofdbrug, 
Oosterwolde; stremming. Voor Oosterwolde Hoofdbrug 
geen bediening van 3 t/m 4 juli, stremming van 5 t/m 7 
juli van 9 tot 12 uur en geen bediening van 5 t/m 7 juli 
vanaf 12 uur. Doorvaarthoogte FZP+300 cm.
Slenk; gewijzigde markering. Lauwersmeer: het rood-
groene stompe drijfbaken S 10-STG 1 in 53° 21,6497’ 
N-006° 12,3036’ E is vernaamd in S 10-STG 9.
Stropersgat; gewijzigde markering. Lauwersmeer: het 
groene drijfbaken STG 3 in 53° 21,6749’ N-006° 12,4837’ 
E is vervangen en vernaamd in de groene kunststof spar-
boei STG 7; het groene drijfbaken STG 7 in 53° 21,6780’ 
N-006° 12,8992’ E is vervangen en vernaamd in de groene 
kunststof sparboei STG 3; het groene drijfbaken STG 
9 in 53° 21,7191’ N-006° 12,8820’ E is vervangen en 
vernaamd in de groene kunststof sparboei STG 1 en 
verlegd in 53° 21,7449’ N-006° 12,8725’ E.
OVERIJSSEL
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zwolle; geen 
bediening. Geen bediening Zwolle IJsselspoorbrug op 
11 juli van 0:50 tot 6:15 uur, 12 juli van 0:50 tot 5:15 
uur, van 13 t/m 14 juli van 0:18 tot 5:48 uur en van 15 
t/m 16 juli van 0:20 tot 5:50 uur.
Overijsselsche Vecht; Dalfsen, brug; stremming. Ivm. 
evenement stremming benedenstrooms brug Dalfsen op 
6 augustus van 12 tot 16 uur.
GELDERLAND
Buitenhaven naar de Arkervaart; Arkersluis; strem-
ming. Voor Arkersluis beperkte service van 2 t/m 8 au-
gustus, schutten voor 7:30 en na 17 uur, dit binnen de 
reguliere openingstijden is mogelijk. Stremming van 9 
t/m 15 augustus.
Geldersche IJssel; kmr. 972; kmr. 979; oefeningen. 
Ivm. oefeningen geldt geen beperking rechteroever tussen 
kmr. 972 en 979.6 op 16 juli van 9 tot 12 uur.
UTRECHT
Hollandsche IJssel; oponthoud. Ivm. evenement op-
onthoud max. 45 minuten thv. kmr. 7.5 (nabij jachthaven 
Marnemoende) op 10 juli tussen 10 en 17:30 uur.
Leidsche Rijn; Oudenrijn, brug in de A-2; doorvaart-
breedte. Doorvaartbreedte verminderd met 600 cm thv. 
brug in de A-2 Oudenrijn van 12 t/m 23 juli.
Merwedekanaal (benoorden de Lek); Muntbrug; geen 
bediening. Geen bediening Muntbrug tnb. Doorvaart-
hoogte KP+100 cm.
NOORD-HOLLAND
Algemeen; oponthoud. Ivm. warm weer mogelijk op-
onthoud bruggen in beheer prov. NH tnb. Op voorhand 
worden enkele bruggen preventief gekoeld.
Achterzaan of Binnenzaan; Zaandam, spoorbrug; 
geen bediening. Geen bediening spoorbrug Zaandam 
op 13 juli van 0:43 tot 6:13 uur en 15 juli van 0:43 tot 
6:13 uur. Doorvaarthoogte KP+ 323 cm.
Amstel; Hogesluisbrug; diepgang. Diepgang max. 
NAP-275 cm Hogesluisbrug tnb.
Angstel; Dorpsbrug, Baambrugge; geen bediening. 
Geen bediening Baambrugge Dorpsbrug tnb.
Natte Dok; Zeedoksluis; stremming. Stremming Zee-
doksluis Den Helder op 19 juli. Schepen met bestem-
ming jachthaven Willemsoord BV kunnen omvaren via 
Koopvaardersschutsluis, Koopvaardersbinnenhaven en 
Boerenverdriet. Info: havenmeester Den Helder, (0223) 
61 39 55.
Noorder Buiten-Spaarne; Spaarnespoorbrug; geen 
bediening. Geen bediening Spaarnespoorbrug tnb.
Noordhollandsch Kanaal; Leeghwaterbrug, Alkmaar; 
geen bediening. Ivm. warm weer geen bediening Alkmaar 
Leeghwaterbrug tnb.
Noordhollandsch Kanaal; Huiswaarderbrug; bericht 
ingetrokken. Stremming vast deel Huiswaarderbrug is 
opgeheven.
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (westelijk 
gedeelte); Cruquiusbrug; geen bediening. Ivm. warm 
weer geen bediening Cruquiusbrug tnb.
Westerkanaal; Singelgrachtspoorbruggen (spoorbrug 
Westerkanaal); geen bediening. Geen bediening Singel-
grachtspoorbruggen (spoorbrug Westerkanaal) op 13 juli 
van 0:05 tot 5:35 uur en 16 juli van 3:45 tot 5:15 uur.
ZUID-HOLLAND
Boven-Merwede; Merwedebrug, Gorinchem; door-
vaarthoogte. Doorvaarthoogte verminderd met 400 cm 
thv. inspectiewagen Gorinchem Merwedebrug van 20 t/m 
22 juli van 8 tot 16 uur. Info: RVKC Dordrecht, VHF 71 
of (0800) 023 62 00.
Delfshavense Schie; Hoge Delfshavensche Schiespoor-
brug; geen bediening. Geen bediening Hoge Delfsha-
vensche Schiespoorbrug op 7 juli van 0:50 tot 5:45 uur 
en 14 juli van 0:20 tot 5:25 uur. Info: VCR., wachtchef 
Verkeersafhandeling, (010) 252 2601 of VHF 11 en 
Parksluis, (010) 436 5405 of VHF 22.
Dordtsche Kil; diepgang. Door bestortingswerk aan de 
bermstroken, tussen kmr. 981 en 988 thv. van Strijen en 
het Eiland van Dordrecht, wordt het volgende bekend 
gemaakt. In dit riviervak is de nautische diepte door 
bestortingswerk gewijzigd. De nautische diepe van 495 
cm geldt hierbij vanaf 50 meter uit de oeverlijn. Info: 
RVKC Dordrecht, VHF 71 of (0800) 023 62 00.
Gat van den Hardenhoek; Spieringsluis; stremming. 
Stremming Spieringsluis tnb.
Hartelkanaal; Harmsenbrug; beperkingen. Ivm. 
werkzaamheden mbv. de drijvende bok BTS Phoenix 
van 13 t/m 14 juli van 8 tot 18 uur voor Harmsenbrug 
hinderlijke waterbeweging vermijden en doorvaart-
breedte versmald. Gedurende de gehele periode vindt 
een scheepvaartregulatie plaats mbv. een patrouillevaar-
tuig. De scheepvaart moet er rekening mee houden dat 
het vaarwater ter plaatse door uitstaande ankerdraden 
versmald is en dat er vertraging bij de passage kan ont-
staan. De scheepvaart wordt daarover ter plaatse op een 
zo doelmatig mogelijke wijze geïnformeerd. Info: HCC., 
wachtchef Verkeersplanning & Operaties, (010) 252 24 
00 of VHF 19 en VCR., wachtchef Verkeersafhandeling, 
(010) 252 26 01 of VHF 11.
Leidsche Vaart; Vijfgatenbrug; geen bediening. Geen 
bediening Vijfgatenbrug op 5 juli.
Noord; Alblasserdamsebrug; beperkte service. Ivm. 
technische problemen beperkte service Alblasserdamse-
brug tnb. De basculebrug worden dagelijks om 9, 11:30 en 
20 uur bediend. Er geldt ter plaatse een hoogtebeperking 
van 12,60 m. + NAP. Scheepvaart hoger dan 12,60 m. bij 
een waterstand tov. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder 
als de waterstand tov. NAP moet gebruikmaken van de 
omleidingsroute via de Oude Maas en de Nieuwe Maas. 
Info: RVKC Dordrecht, VHF 71 of (0800) 0236200.
De Wacht; bericht ingetrokken. Wegens de afronding 

van de werkzaamheden, is de op- en afstapsteiger K 
thans weer opengesteld. Info: RVKC Dordrecht, VHF 
71 of (0800) 023 62 00.
ZEELAND
Braakmanhaven; mededeling. RWS Zeeland heeft een 
bekendmaking uitgegeven over regelgeving Braakman-
haven. Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Bin-
nenwateren (2010.05156.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl
Kaloothaven; Sloehaven; Van Cittershaven; Wester-
schelde; werkzaamheden. Op de hoek van de Cittersha-
ven en Kaloothaven worden de volgende werkzaamheden 
mbt. belading van het ponton Boa Barge 35 uitgevoerd: 
tot medio augustus ligt op de hoek van de Van Cittersha-
ven en Kaloothaven bij Heerema het ponton Boa Barge 
35 met een offshore constructie gemeerd. Van 10 tot 
17 juli worden aan de kade van Heerema door de bok 
Matador 3 constructiedelen geladen op het ponton Boa 
Barge 35. Tijdens de operaties is een stand-by vaartuig 
aanwezig. Tijdens de werkzaamheden (alleen bij dag-
licht) zijn ankers uitgezet die de scheepvaart kunnen 
hinderen. De vaartuigen betrokken bij uitvoering van de 
genoemde werkzaamheden zijn op VHF 9 bereikbaar. De 
scheepvaart moet voorzichtig passeren en aanwijzingen 
van de Havendienst Vlissingen opvolgen. Het vertrek 
van de Boa Barge 35 naar zee is voorzien voor medio 
augustus. Op 28 en 29 augustus worden de aangebrachte 
palen verwijderd en komt deze Bass te vervallen. Info: 
havendienst Vlissingen, VHF 9 of (0115) 647444.
Kanaal Gent-Terneuzen; Westsluis,Terneuzen; gedeel-
telijke stremming. Stremming Terneuzen Westsluis op 
26 juli van 9 tot 13 uur. Info: VC. Terneuzen, VHF 3 of 
11, (0115) 68 24 01.
Kanaal door Walcheren; beperkingen. Ivm. evenement 
op 17 juli van 10 tot 17 uur ter hoogte van de loswal in 
Middelburg hinderlijke waterbeweging vermijden en 
stremming westoever. Info: Nautische Centrale Vlis-
singen, VHF 22 of (0118) 41 23 72.
Voorhavens Grevelingensluis; Grevelingensluis; 
stremming. Stremming Grevelingensluis van 5 juli 22 
uur tot 6 juli 4 uur. Info: Grevelingensluis, (0111) 65 
97 10 of VHF 20.
Voorhavens Jachtensluizen; Krammerjachtensluis; 
gedeeltelijke stremming. Stremming kolk 2 Kram-
merjachtensluis tnb.
NOORD-BRABANT
Mark; werkzaamheden. Bijzondere voorzichtigheid 
tussen kmr. 0.7-5, 13.2-15, 29.4-31.6, Belcrum haven, 
Haven van Krouwelaar en de Oude Mark-arm t/m 16 
juli. Tijdens het meetwerk voert het meetvaartuig een 
zwaailicht en is bereikbaar via de marifoon.
Mark-Vlietkanaal; Roosendaalsche Vliet; Steenberg-
sche Vliet; werkzaamheden. Bijzondere voorzichtigheid 
tussen tussen kmr. 1.5 en 6.5, tussen kmr. 6.5 en 10.1 
en  tussen kmr. 0 en 5 t/m 16 juli. Tijdens het meetwerk 
voert het meetvaartuig een zwaailicht en is bereikbaar 
via de marifoon.
Wilhelminakanaal; baggerwerk. Bijzondere voorzich-
tigheid t/m 24 december op onderstaande locaties: kmr. 
18.100 t/m 18.500; kmr. 18.900 t/m 19.100; kmr. 28.200 
t/m 30.000; kmr. 31.700 t/m 36.900. Info: Centrale be-
diening Tilburg, VHF 20 of (013) 581 18 81.
LIMBURG
Lateraalkanaal Linne-Buggenum; Buggenum, spoor-
brug; gedeeltelijke stremming. Voor spoorbrug Bug-
genum stremming rechteroever t/m 9 juli, stremming 
linkeroever van 12 t/m 30 juli, ontmoeten verboden t/m 
30 juli en voorbijlopen verboden t/m 30 juli. Er zijn 
verkeerstekens geplaatst. Extra meldplicht VHF 10.
Maas; sluis Sambeek; gedeeltelijke stremming. Strem-
ming middenkolk Sambeek t/m 5 september.
Maas; sluis Sambeek; beperkingen. Ivm. ondieptes nabij 
de remmingwerken beneden sluis Sambeek worden, indien 
van toepassing, borden geplaatst waardoor schepen met 
een diepgang > 250 cm niet mogen aanmeren. Dit geldt 
ook voor de kegelplaatsen beneden de sluis.
BELGIË
Albertkanaal; brug Vroenhoven; oponthoud. Opont-
houd brug Vroenhoven tot 12 juli.
Bovenschelde; brug Hollain (kmr. 4.4); spoorbrug 
Peronnes (kmr. 5.3); stremming. Ivm. evenement tussen 
brug Hollain en spoorbrug Peronnes stremming op 4 juli 
van 10 tot 13 uur en van 13:30 tot 18 uur en hinderlijke 
waterbeweging vermijden op 3 juli van 9 tot 22 uur.
Canal Nimy-Blaton-Peronnes; gedeeltelijke strem-
ming. Ivm. evenement voor Grand Large de Mons (kmr. 
0.3) hinderlijke waterbeweging vermijden op 17 juli van 
18 tot 20 uur en stremming op 18 juli van 9 tot 18 uur 
muv. de vaart naar en van de jachthaven.
Kanaal Bocholt-Herentals; oponthoud. Oponthoud 
tussen kmr. 43.1 en 44 t/m 31 oktober.
Kanaal Bossuit-Kortrijk; sluis Zwevegem; hinderlijke 
waterbeweging vermijden. Ivm. evenement hinderlijke 
waterbeweging vermijden tussen sluis Zwevegem en kmr. 
15.5 op 17 juli.
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten; brug 6 Arendonk; 
brug 8 Rijkevorsel; stremming. Ivm. evenement op 11 
juli stremming brug 6 Arendonk (kmr. 15.7) van 12:45 
tot 13:15 uur en stremming brug 8 Rijkevorsel (kmr. 
40.3) van 13:30 tot 14 uur.
Kanaal Leuven-Dijle; Plaisancebrug; geen bediening. 
Ivm. evenement geen bediening Plaisancebrug op 4 juli 
van 13:30 tot 17 uur.
Sambre; beperkingen. T/m 23 juli thv. kmr. 78.7 in 
Floriffoux doorvaartbreedte linkeroever verminderd met 
20 m en hinderlijke waterbeweging vermijden. Extra 
meldplicht VHF 10.
Sambre; brug Lobbes (kmr. 16.8); stremming. Ivm. 
evenement op 17 en 18 juli van 15 tot 20 uur voor brug 
Lobbes stremming en afmeerverbod tussen kmr. 16.8 
en 16.9.
Zeekanaal Brussel-Schelde; beperkingen. T/m 10 
augustus thv. Kaai Promat International NV. Doorvaart-
breedtebeperking en snelheidsbeperking.
DUITSLAND
Altrheinhafen Mannheim; oponthoud. Ivm. evenement 
oponthoud tussen kmr. 2.2 en 4.8 op 10 juli tussen 12 en 
18 uur en 11 juli tussen 9 en 14 uur. Beroepsvaart van 
en naar de Industriehaven kan in de pauzes in overleg 
met de WSP via VHF 10 passeren.
Donau; mededeling. De WSA Regensburg heeft een 
bekendmaking uitgegeven over geplante hohe Ver-
kehrsaufkommen bei den Schleusen im Bereich der 
Bundeswasserstraße Donau im Kalendermonat Juli. 
Deze is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2010.05015.0) of te downloaden via www.infocentrum-
binnenwateren.nl
Elbe; evenement. Ivm. evenement bijzondere voorzich-
tigheid thv. kmr. 589 op 25 juli van 10 tot 23:59 uur.
Elbe; beperkingen. Ivm. schade tnb. kade Bad Schan-
dau afmeerverbod en hinderlijke waterbeweging ver-
mijden. De scheepvaart moet minimaal 20 m uit de 
oever blijven.
Elbe; evenement. Ivm. evenement bijzondere voorzich-
tigheid op 10 juli van 10 tot 12 uur tussen kmr. 16.3 en 
26.5, van 11 tot 11:30 uur tussen kmr. 23 en 26.5 en van 
11:30 tot 12 uur tussen kmr. 25.2 en 26.5.
Elbe Seitenkanal; hefwerk Luneburg-Scharnebeck 
(kmr. 106.2); gedeeltelijke stremming. Voor hefwerk 
Luneburg-Scharnebeck stremming oostkolk tot 23 sep-
tember 18 uur.
Finowkanal; beperkingen. Ivm. evenement op 11 
juli van 14 tot 18 uur tussen kmr. 73.9 en 74.1 door-
vaartbreedte verminderd linkeroever  en bijzondere 
voorzichtigheid. 
Fulda; stremming. Ivm. oefeningen stremming tussen 
kmr. 77.2 en 77.6 op 19 juli van 10 tot 13 uur. Info: 
(0160) 53 42 623.
Haven Mannheim; evenement. Ivm. evenement bijzon-
dere voorzichtigheid Haven Mannheim (Rhein kmr. 427-
432 en Neckar kmr. 0-3) op 4 juli van 10 tot 15 uur.
Lychener Gewasser; sluis Himmelpfort (kmr. 0.3); 
gewijzigde bediening. Bediening sluis Himmelpfort 
t/m 30 september van 7 tot 21 uur.
Lychener Gewasser; sluis Himmelpfort (kmr. 0.3); 
Muritz-Havel-Wasserstrasse; sluis Strasen (kmr. 
2.7); Obere-Havel-Wasserstrasse; sluis Furstenberg 
(kmr. 60.7); Rheinsberger Gewasser; sluis Wolfsbruch 
(kmr. 2.4); gewijzigde bediening. De sluizen Strasen, 
Canow, Diemitz, Mirow (Müritz-Havel-Wasserstrasse); 
Fürstenberg, Steinhavel, Wesenberg, Vosswinkel (Obere 
Havel-Wasserstrasse); Wolfsbruch (Rheinsberger Gewäs-
ser) worden als volgt bediend: t/m 30 september van 8 tot 
20 uur, van 1 t/m 24 oktober van 9 tot 18 uur en van 25 
oktober t/m 30 november van 9 tot 16 uur. Uitgezonderd 
sluis Fürstenberg t/m 30 september van 7 tot 21 uur.
Main; afmeerverbod. Ivm. evenement afmeerverbod 
tussen kmr. 110.4 en 110.6 van 17 juli 12 uur tot 18 
juli 19 uur.
Main; stremming. Ivm. evenement stremming tussen 
kmr. 252 en 252.2 op 18 juli van 14 tot 16 uur.
Main; stremming. Ivm. evenement stremming tussen 
kmr. 110 en 111 op 17 juli van 22:30 tot 23:30 uur en 
18 juli van 12:45 tot 15 en van 16 tot 18 uur.
Main-Donaukanal; sluis Eckersmuhlen (kmr. 94.9); 
stremming. Ivm. evenement stremming pand Ec-
kersmuhlen tussen kmr. 94.9 en 98.9 op 16 en 17 juli 
van 6:30 tot 9 uur en 18 juli van 2:30 tot 12 uur.
Main-Donaukanal; sluis Eibach (kmr. 72.8); sluis 
Leerstetten (kmr. 84.3); stremming. Stremming tus-
sen sluis Eibach en sluis Leerstetten op 29 juli van 0 
tot 23:59 uur.
Mittellandkanal; lokale scheepvaartvoorschriften. In 
tegenstelling tot het vaarplan Regelungsstrecke 3 mogen 
bouwvaartuigen tnb. tegen het vaarplan invaren, maar 
alleen zo dat ontmoeten van andere scheepvaart ver-
meden wordt.
Mittelweser; Unterweser; stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen Mittelweser kmr. 364.9 en Unterweser 
kmr. 0.4 op 17 juli van 16:30 tot 18:15 uur.
Mosel; evenement. Ivm. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 136.7 en 136.9 op 18 juli van 
13:30 tot 17 uur.
Mosel; beperkingen. Ivm. evenement hinderlijke water-
beweging vermijden rechteroever tussen kmr. 3.2 en 4.2 op 
17 juli van 10 tot 20 uur en 18 juli van 10 tot 18 uur.
Neckar; oponthoud. Ivm. evenement oponthoud in 
pand Aldingen tussen kmr. 175.1 en 175.7 op 11 juli 
van 10 tot 18 uur.
Neckar; stremming. Ivm. evenement stremming tussen 
kmr. 14 en 16 op 24 juli van 13:45 tot 15 uur en tussen 
kmr. 164.1 en 165.1 op 25 juli van 11 tot 13 uur.

Lees verder op pag. 15

Oosterschelde mag 
wel wat zoeter
MIDDELBURG

Het inlaten van extra zoet water 
bij twee sluizen in de zoute Oos-
terschelde heeft een positief ef-
fect op de migratie van vissoor-
ten die zoet en zout water nodig 
hebben om zich voort te kunnen 
planten, de waterkwaliteit en de 
groei van oesters.

Dat blijkt uit de proef met natuur-
lijk sluisbeheer die Rijkswaterstaat 
(RWS) Zeeland heeft uitgevoerd met 
de provincie, natuurorganisaties en 
de schelpdiersector. Rijkswaterstaat 
wil vanwege dit goede resultaat bij 
een aantal sluizen en bij nieuwe 
overgangen tussen zoet en zout 
water natuurlijk sluisbeheer gaan 
toepassen.
De proef werd van eind februari tot 
en met mei uitgevoerd bij de Berg-
sediepsluis en de Krammersluizen 
tussen de zoute Oosterschelde en 
het zoete Volkerak-Zoommeer. Door 
schuiven in de sluizen te openen kon 
meer zoet water in de Oosterschelde 
stromen. Daardoor werd het water 
lokaal zoeter en de voedselrijkdom 
in het water groter. Brak water in een 
natuurlijke delta is gemiddeld 30% 
productiever dan water in open zee. 
De regelmatige stroom zoet water 
lokt vissoorten aan die van nature 
rivieropwaarts of zeewaarts willen 
migreren, bijvoorbeeld om te paaien. 
Vooral glasaal (jonge paling) werd 
beduidend meer gesignaleerd. Op de 
locaties van de proef groeiden oes-
ters ook beter. Bij de mosselen zijn 
geen grote verschillen gevonden.
De effecten van de proef zijn be-
scheiden, omdat ze beperkt zijn ge-
bleven tot de locaties van de proef. 
Nadelige gevolgen zijn niet gemeten. 
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) 
en de Zeeuwse Milieufederatie zijn 
enthousiast over de resultaten, maar 
benadrukken dat schaalvergroting 
noodzakelijk is om substantieel ef-
fect te zien. Rijkswaterstaat werkte 
bij de proef samen met de provincie 
Zeeland, het Wereld Natuur Fonds 
(WNF), de Zeeuwse Milieufederatie, 
de Nederlandse Oestervereniging, 
Roem van Yerseke en Koninklijke 
Prins & Dingemanse.

Eerste betonnen
sluisdeuren ter
wereld voor IJburg
HARLINGEN

Bij Haitsma Beton in het Friese 
Kootstertille wordt gewerkt aan 
een tweetal sluisdeuren be-
stemd voor de sluizen op IJburg 
in Amsterdam.

Bijzonder is dat ze van beton zijn, 
volgens de ontwerpers zelfs de ‘eer-
ste betonnen sluisdeuren ter wereld’. 
De deuren zijn ontworpen door twee 
studenten van de Hogeschool Am-
sterdam die hierop afstuderen, samen 
met experts van Ingenieursbureau 
Amsterdam en een aantal externe 
adviseurs. De deuren zijn 6,55 meter 
lang en hebben een dikte van tien 
centimeter. De oostelijke deur weegt 
14,5 ton en is 4,50 meter hoog. De 
westelijke heeft een gewicht van 14 
ton en heeft een hoogte van 4,15 
meter.
Hoofdaannemer van het project is 
Schuurmans Betonbouw in Harlin-
gen. Voor de deuren is een nieuwe 
betonsoort gebruikt die volgens de 
ontwerpers goedkoper en duurza-
mer is dan hout en staal. Aan het 
mengsel zijn twaalf millimeter lange 
roestvrijstalen vezels toegevoegd 
die ervoor zorgen dat het beton na 
uitharding voldoende taai blijft. Ze 
voorkomen ook oppervlaktescheur-
tjes. De deuren vergen slechts weinig 
onderhoud. Ze glijden over een wa-
terfilm van 0,1 millimeter, waardoor 
de glijweerstand tot een minimum 
wordt beperkt. Ook is daardoor min-
der energie nodig om ze te openen en 
te sluiten. In de nieuwe betonsoort 
zijn verder zeer fijne materialen 
gebruikt. (JvdW)

LYON

Voies Navigables de France 
(VNF) en de gemeente Lyon 
hebben onlangs voor de derde 
maal een samenwerkingscon-
tract gesloten op het gebied van 
projectontwikkeling. De nieuwe 
overeenkomst is gericht op het 
project ‘Rives de Saône’.

De vorige overeenkomsten hadden 
betrekking op de projecten ‘Ber-
ges du Rhône’ (opknappen van 

vijf kilometer Rhône-oevers voor 
recreatiedoeleinden en de aanleg 
van nieuwe ligplaatsen voor restau-
rant-, passagiers- en woonschepen) 
en ‘Lyon Confluence’ (aanleg van 
een cultuur- en kantorencentrum en 
een jachthaven op het terrein van de 
voormalige Port Rambaud).
Volgens het Rives de Saôneplan 
moeten de Saôneoevers in Lyon één 

groot recreatiegebied worden, vanaf 
de samenloop met de Rhône tot Neu-
ville sur Saône, in totaal zo’n 25 
kilometer. Hiertoe worden de oude 
kademuren en trappen opgeknapt 
en voorzien van bomen, verlichting, 
bankjes, relingen en kunst. Een par-
keergarage die in de jaren ‘70 direct 
aan de Saône is gebouwd wordt af-
gebroken. Ten behoeve van wande-

laars worden de paden hier en daar 
verbreed of uitgebouwd boven de 
rivier. Het tracé zal in, stukken van 
drie tot vier kilometer, afwisselend 
over de linker- en rechteroever lo-
pen. Boven de wijk Vaise worden de 
Saôneoevers ook geschikt gemaakt 
voor fietsers. Daarnaast komen er 
meer voorzieningen voor watersport 
en ‘groene’ toeristische activiteiten 
bij de eilanden (Ile de Roy, Ile Barbe) 
en de sluizen (Couzon en de oude 
sluis van Caluire). (AvO)

• VNF-directeur Alain Gest benadrukte weliswaar de toename van het vervoer over water op de Saône, maar ook in dit derde ‘oeverproject’ van Lyon 
lijkt geen rekening gehouden met ligplaatsen voor de bedrijfsvaart. (Foto Annemarie van Oers)

Saôneoevers Lyon voor recreanten
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WERKENDAM

In een nog niet zover verleden 
presenteerde de binnenvaart 
zich met de slogan ‘Vervoer over 
water, de juiste weg’. Des te op-
merkelijker is het dat tijdens de 
vijfde Werkendamse Havendag 
(vracht)wagens zo’n prominen-
te plek hebben langs de Bies-
boschhaven. Ze ontnemen zo 
het zicht op de voor het publiek 
opengestelde schepen en het 
water, waar dan zojuist het po-
pulaire sloeproeien is gestart.

Speaker Han van de Akker maakt het 
als een Werkendamse Theo Koomen 
allemaal nog net iets spannender. De 
captain van het team van Instalho; 
Evert-Jan vertelt stoer dat hij met 
zijn ploeg slechts een kwartiertje 
heeft geoefend. Niet voldoende zo 
blijkt na afloop, de eerste prijs gaat 
naar Veth ProPulsion, tweede wordt 
de ploeg van Kieboom Werkendam. 
In totaal deden 10 bedrijfsploegen 
mee aan het sloeproeien.
Maar niet alleen de sloeproeiers zijn 
tijdens de havendag op het water te 
vinden. In de ochtend is de radar-
boot De Majesteit uit de Beatrixhaven 
vertrokken voor de vlootshow met 
meer dan 200 gasten. De 70-plus-

sers van Werkendam zijn met drie 
bussen vervoerd naar de haven. De 
genodigden van het Werkendamse 
gemeentebestuur worden opgewacht 
door burgemeester Breuer. Een lange 
stoet schepen vaart vervolgens mee 
in de vlootshow. De Werkendamse 

bruine vloot, het bunkerscheepje 
van Kieboom uit 1902, maar ook 
de nieuwste schepen van soms meer 
dan 5000 ton. Maar ook de nieuwste 
vlet van de Scheepsbouwer, toevallig 
vrijdag te water gelaten en de Invotis 
VI, gebouwd bij Scheepswerf Jooren 

zijn te bewonderen. Vanaf de kade 
van de Beatrixhaven, maar ook op 
het bovendek van de replica van de 
Ark van Noach heeft het publiek 
een fraai uitzicht op de vlootshow. 
Na het afmeren van De Majesteit 
in de Beatrixhaven snelt de burge-
meester naar Werkina Werkendam 
om het nieuwe bedrijfspand van Teo 
van Maastright te openen. ‘Geweldig 
dat in economisch moeilijke tijden, er 
toch bedrijven zijn die wel investeren 
in een nieuw pand’, zo spreekt de 
burgemeester de genodigden toe. 
Op de braderie langs de Beatrixha-
ven blijft het de hele dag druk, mede 
vanwege het mooie weer. Ook de 
te bezoeken schepen hebben over 
gebrek aan belangstelling niet te 
klagen. Voorzitter Ton de Waal van 
Koninklijke Schuttevaer Werkendam 
wandelt aan het begin van de middag 
met een ijsje en zijn kleinzoon aan 
de hand langs de Biesboschhaven. 
‘Het is een stralende dag, heerlijk 
dat er zoveel publiek is.’

nieuws & achtergronden

webnieuws

‘Een aantal van onze klanten kon 
vorig jaar de rekeningen voor bij 
ons bestelde schepen niet meer be-
talen’, zegt Hendricks. ‘Zij hadden 
destijds wel aanbetalingen gedaan, 
maar kregen de verdere financie-
ring bij de banken niet meer rond, 
hoewel banken wel financieringen 
hadden toegezegd. De casco’s waren 
inmiddels gebouwd en naar Neder-
land verscheept. Later kregen bijna 
alle klanten problemen met de fi-
nanciering. Financieringen die de 
bank in juni had toegezegd werden 
in december weer ingetrokken. We 
hebben klanten die geen geld meer 
konden lenen geholpen met eigen 
middelen.
‘Op een gegeven moment hadden 

we een groot bedrag aan rekeningen 
openstaan door de situatie waarin 
onze klanten terecht waren geko-
men. Een deel van de schuldeisers 
wilde nog wel met ons meegaan. Wij 
waren toen bezig klanten te helpen 
die de schepen wilden kopen en in 
de vaart brengen, waarbij de prijs 
500.000 tot 1.000.000 euro omlaag 
moest. Wij namen daarbij twee tot 
drie ton verlies per schip. Ze zijn 
tegen bodemprijzen verkocht.’

Grof afgeboekt
De oorspronkelijk opdrachtgevers 
raakten in dat proces ook hun aan-
betalingen kwijt van 250.000 euro 
of meer. Door de crisis lagen en 
liggen de prijzen nu 30 tot 50% 

lager. ‘Enkele schuldeisers wilden 
niet meegaan in dit proces en vroe-
gen faillissement aan om de BTW 
van hun rekening retour te krijgen. 
Gelukkig is het ons wel gelukt om 
klanten te helpen die de schepen in 
de vaart wilden brengen. Al deze 
klanten hebben hun schip gekre-
gen en konden hun onderneming 
voortzetten, dat was ons streven. 
Wij hebben zelf geen enkele klant 
gedreigd met een beslag of faillis-
sement. We hebben grof afgeboekt, 
zoals meerdere gevestigde make-
laars. We nemen het onze klanten 
ook niet kwalijk, dit konden ze 
niet zien aankomen, dit overkomt 
je gewoon. We hopen wel dat ze het 
redden de komende tijd.’

Nieuwe spelregels
Banken boeken momenteel liever 
meteen een verlies af op een aanko-
mend casco dan de verdere afbouw 
en de latere exploitatie van het schip 
te moeten financieren. ‘Maar de situ-
atie in de binnenvaart had nog veel 
erger kunnen zijn’, zegt Hendricks. 
‘Ondernemers op varende schepen 
met problemen geven de banken tot 
nu toe wel een kans.’
Hendricks Scheepsbouw heeft de fi-
nancieringseisen voor het accepteren 
van nieuwbouwopdrachten aange-
scherpt. ‘Vroeger was het voldoende 

wanneer iemand 2,5 ton aanbetaalde 
op een nieuw schip, nu vragen we 
een aanbetaling van 50% tegen een 
bankgarantie, of een 100% garantie 
van de bank. Met een grote verlader 
hebben we nu afspraken gemaakt 
over vervoerscontracten met een 
looptijd van twee jaar. Dan heb je 
twee jaar rust wanneer je een schip in 

de vaart brengt. Zonder contract zal 
een bank ook niet meer financieren 
en daar hebben ze gelijk in.’
Veel casco’s zullen er niet meer 
binnenkomen denkt Hendricks. 
‘Er komt nog een klein aantal cas-
co’s binnen. Dan is het voorlopig 
afgelopen met de nieuwbouw. Er 
zullen ook niet meer zoveel tankers 
bijkomen, wat ook beter is voor de 
hele vloot. De binnenvaart zal het de 
komende tijd met de huidige vloot 
moeten doen en alle zeilen bijzet-
ten om te overleven. Wij zijn hard 
bezig in het buitenland om daar de 
afzet te vergroten, de eerste twee 
nieuwbouw droge-ladingschepen 
zijn een feit, vijf tankers zouden 
erop volgend moeten worden gele-
verd aan de Franse markt. Uiteraard 

proberen we de casco’s uit de markt 
in Nederland te halen om de druk 
op de markt te verlichten.’

Curator
Het faillissement van Hendricks 
Scheepvaart wordt behandeld door 
curator P.J.E.M. Nuiten uit Dor-
drecht. Nuiten bevestigt het relaas 

van Hendricks. ‘Door de crisis in de 
binnenvaart konden kopers aange-
kochte schepen niet afnemen waarna 
kortingen zijn verleend die terug te 
vinden zijn in de liquiditeit. Daar 
komt bij dat de kosten van bepaalde 
projecten tegenvielen.’
Nuiten heeft het onderzoek nog niet 
helemaal afgerond. ‘Ik kijk bijvoor-
beeld nog of Hendricks Scheeps-
bouw kort voor het faillissement 
zaken van Titanic Scheepvaart heeft 
overgenomen.’

De afwikkeling zal volgens Nuiten 
nog enige tijd duren. ‘Het komt zel-
den voor dat een faillissement bin-
nen een jaar is afgehandeld.’

www.hsbv.nl

Hendricks Scheepvaart failliet en verder als Hendricks Scheepsbouw

Casco’s gedwongen in uitverkoop
Door Hans Heynen

Hendricks Scheepbouw zet in Gorinchem de activi-
teiten voort van het 21 april failliet verklaarde Hen-
dricks Scheepvaart. De naam Hendricks Scheep-
vaart werd kort voor het faillissement veranderd in 
Titanic Scheepvaart. ‘Een duidelijke omschrijving’, 
zegt eigenaar Peter Hendricks die in een openhar-
tig gesprek zijn visie geeft over de gebeurtenissen 
die tot het faillissement hebben geleid.

Doorstart na faillissement

Werkendamse Theo Koomen maakt
sloeproeien nog spannender

www.tos.nl
maritiem specialist

• De roeiers van Veth Propulsion werden kampioen sloeproeien. Het team vierde de overwinning met een duik 
in de haven. (Foto’s Hans Heynen)   

• Het Werkendamse shantykoor De Biesbosch.

ROTTERDAM

Een ongeluk met een helikopter 
zondag om 13 uur op de Maas-
vlakte heeft het leven gekost aan 
vier mensen. Havenbedrijfme-
dewerker Martijn Hessing (39), 
piloot Wim Ravensbergen en de 
fotografen Rob Cloosterman en 
Ben Wind kwamen zondag om 
het leven toen de helikopter 
waarin ze zaten crashte. De vijf-
de inzittende, ANP-fotograaf Ed 
Oudenaarden (51), overleefde 
de crash en ligt buiten levens-
gevaar in het ziekenhuis met 
botbreuken. 

De helikopter was de lucht ingegaan 
om opnames te maken van de Tour 
du Port, een toertocht door het ha-
vengebied voor wielertoeristen aan 
de vooravond van de start van de 
Tour de France. Het Havenbedrijf 
had de helikopter gehuurd van Heli 
Holland Airservice om fotografen 
de gelegenheid te geven de toertocht 
vanuit de lucht te volgen.
Hessing was sinds 1996 werkzaam 
bij het Havenbedrijf als commu-
nicatieadviseur. Cloosterman was 
ANP-fotograaf en Wind werkte 
als freelance fotograaf voor onder 
meer Nieuwsblad Transport, het Al-
gemeen Dagblad en incidenteel ook 

voor Weekblad Schuttevaer.
Het ongeluk gebeurde zondagmid-
dag bij de Slufterdam en de Noord-
zeeboulevard op de Maasvlakte. 
Volgens ooggetuigen maakte de heli 
een rare bocht, begon te draaien en 
stortte tientallen meters neer in zand 
en struiken. Ze zagen dat de piloot 
van de helikopter in de laatste se-
conden voor de crash nog tientallen 
fietsers wist te ontwijken.
Vanwege het ongeval staakt het Ha-
venbedrijf alle openbare optredens 
die buiten de normale bedrijfsvoe-
ring plaatsvinden tot en met de uit-
vaart van de vier slachtoffers. Dat 
betekent dat het Havenbedrijf een 
aantal activiteiten dat voor deze 
week gepland stond in het kader 
van de Grand Depart van de Tour 
de France heeft afgelast en dat de 
patrouillevaartuigen de komende 
dagen niet zullen showspuiten.
De Luchtvaartpolitie doet onderzoek 
naar de oorzaak van het ongeval. 
Daarbij wordt ook de motor van de 
helikopter bekeken. Er gebeuren in 
Nederland zelden ongelukken met 
helikopters. De laatste helikopter-
crash met dodelijke afloop was in 
1997, toen een KLM-helikopter in de 
Noordzee stortte. Daarbij vielen één 
dode en zeven gewonden. (MdV)

De havendag wordt ’s avonds afge-
sloten met een taptoe op het terrein 
van Hoogendoorn’s Maritieme be-
timmeringen. Ton Cornet, voorzitter 

van het comité Havendag, spreekt 
er een slotwoord en draagt gelijk 
de voorzittershamer over aan Dick 
Hoogendoorn. Die memoreerde dat 

12 jaar geleden het idee voor de ha-
vendag werd geboren. ‘Iedere grote 
haven had een havendag, behalve 
Werkendam.’ (HVK)

DEN HAAG

De zeevaart op de Noordzee 
is met ingang van 1 juli 2010 
verplicht te varen op schonere 
brandstof. Volgens nieuwe inter-
nationale regels dient scheeps-
brandstof 33% minder zwavel te 
bevatten.

Minder zwavel in de brandstof be-
tekent minder uitstoot van vervui-
lende stoffen. Als gevolg van deze 
maatregel zal de luchtkwaliteit met 
name in het westen van Nederland 
verbeteren. De nieuwe regelgeving 
is opgesteld door de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) en 
maakt deel uit van een omvangrijk 
pakket maatregelen, waarover in 
2008 overeenstemming werd be-
reikt. In 2015 zal de milieunorm 
voor brandstoffen voor schepen op 
de Noordzee verder worden aan-
gescherpt. De Europese Unie zal 

monitoren wat deze overgang op 
schonere (en duurdere) brandstof 
betekent voor de concurrentiepositie 
van shortsea-vervoer in relatie tot 
het wegvervoer.
De maatregel geldt behalve voor de 
Noordzee ook voor Het Kanaal en de 
Oostzee en past in een wereldwijde 
trend om in kustgebieden strenge 
emissienormen voor zeeschepen in 
te stellen. Zo zal schonere brand-
stof vanaf augustus 2011 ook in een 
zone van 200 zeemijl voor de kust 
van de Verenigde Staten en Canada 
verplicht worden.
De EU stelde 1 januari van dit jaar 
al schonere brandstof verplicht voor 
schepen in Europese havens. Dit had 
als doel de luchtkwaliteit in de - vaak 
dichtbevolkte - havengebieden te 

verbeteren.
Naast deze maatregelen voor 
scheepsbrandstoffen wordt in de toe-
komst ook de uitstoot door scheeps-
dieselmotoren door de IMO aan 
banden gelegd. Vanaf 2011 wordt 
de emissienorm voor stikstofoxide 
voor nieuwe motoren 20% strenger 
dan de huidige. Vanaf 2016 moeten 
motoren in enkele door IMO aan te 
wijzen regionale gebieden voldoen 
aan normen die 80% strenger zijn. 
Deze regionale norm moet ook voor 
de Noordzee gaan gelden.
Minister Eurlings van Verkeer en 
Waterstaat is positief over de nieuwe 
regelgeving. ‘Dankzij deze regeling 
gaan zeeschepen een belangrijke bij-
drage leveren aan het terugdringen 
van de luchtverontreiniging in ons 
land. Het is één van de doelstel-
lingen uit de Beleidsbrief Zeevaart 
die de regering in april 2008 heeft 
uitgebracht.’

DEN HAAG

De Duitse economie herstelt 
sneller dan verwacht en de groot-
ste motor van de ontwikkeling 
is de export. Dat constateert de 
Nederlands-Duitse Handelska-
mer (DNHK). Verwachting is dat 
de export dit jaar met 10% gaat 
groeien en de import met 8%.

‘De orderpositie verbetert zich snel 
weer richting het niveau van voor 
de crisis’, zegt  Axel Gerberding, 
directeur van de DNHK. ‘Dit was 
enkele maanden geleden nog niet 
te verwachten.’
De groeiende internationale handel 
biedt volgens de DNHK vooral ook 
goede perspectieven voor Neder-
landse aanbieders. De economische 
groei zal in Duitsland uitkomen op 
2,4%. In 2009 kromp de economie 
met 4,9%.
Duitse ondernemingen beoorde-
len de huidige situatie volgens de 
Handelskamer verrassend goed. 
Meer dan een kwart (28%) van de 
ondernemers geeft aan dat zijn eigen 
zakelijke situatie goed is, meer dan 
de helft (54%) vindt de eigen situatie 

voldoende. Slechts 18% beoordeelt 
de eigen situatie als slecht. Voor het 
eerst sinds het begin van de eco-
nomische crisis is de meerderheid 
positief.
Ook de werkgelegenheid verbetert 
zich sneller dan verwacht. ‘In 2010 
zullen er naar verwachting 3,2 mil-
joen werklozen in Duitsland zijn, het 
laagste cijfer sinds 1992.’

Vertrouwen
Branchebreed gezien vergroten on-
dernemingen in Duitsland hun in-
vesteringen. Moderniseringen van 
producten, investeringen gericht 
op hergebruik en eerste aanzet-
ten voor uitbreidingsinvesteringen 
worden gedaan. Ook de verwachtin-
gen van de ondernemingen geven 
vooral het vertrouwen weer in een 
opwaartse trend van de economie, 
33% van de Duitse ondernemers 
verwacht een positieve conjunctu-
rele ontwikkeling. Vooral industriële 
ondernemingen benutten langzaam 
maar zeker weer hun capaciteiten. 
Meerdere branches hebben plannen 
om meer personeel in dienst te ne-
men. (MdV)

Havenbedrijf zegt feestelijkheden af

Helikoptercrash Maasvlakte
kost vier mensen het leven

Rap herstel Duitse economie

DEN HELDER

De Nederlandse Kustwacht be-
schikt weer over een zeesleper 
die als Emergency Towing Ves-
sel (ETV) bij calamiteiten op de 
Noordzee kan worden ingezet. 
De zeesleper draagt de naam Ie-
voli Black, heeft een vermogen 
van 10.000 pk (7460 kW) en een 
trekkracht van 123 ton.

De Ievoli Black is een bij de Nor-
thern Shipyard van Remontowa in 
Gdansk gebouwde zeesleper annex 
bevoorrader. Het is een zusterschip 
van de Ievoli Blue. Beide slepers zijn 
70 meter lang en 15,50 meter breed. 
Ze zijn in opdracht van de Italiaanse 
rederij Marnavi Offshore gebouwd 
naar het NED8167L-ontwerp van 
Remontowa. De voortstuwing be-
staat uit twee 3730 kW Wärtsilä’s, 
die elk een schroef in een straalbuis 
aandrijven. Vrijvarend levert dit een 
snelheid van 15 knopen op. Verder 
is de kustwachtsleper uitgerust 
met twee boegschroeven van 800 
pk en een hekschroef van 800 pk. 
Aan boord is accommodatie voor 
29 personen. De Ievoli Black kan 

ook als bevoorradings-, bergings- of 
brandblusvaartuig worden ingezet. 
Andere taken van het schip zijn 
scheepvaartbegeleiding, visserij-
inspectie, douane- en politietaken. 
Het schip heeft een negenkoppige 
bemanning en is door kapitein Rob 
Zwart van Gdansk overgevaren naar 
haar nieuwe thuishaven Den Hel-
der.
Bij aankomst in Den Helder is ze 
door de water spuitende marine-
sleepboten Regge, Linge en Hunze 
naar vaste ligplaats begeleid. De Ie-
voli Black is via Svitzer uit IJmuiden 
aangeboden aan de Kustwacht, die 
het vaartuig tot 1 januari 2014 heeft 
gecharterd.
De Ievoli Black is de vervanger 
van de zeesleper Waker die na een 
machinekamerbrand in september 
2009 moest worden gesloopt. In Den 
Helder heeft de nieuwe kustwacht-
sleper een vaste ligplaats gekregen 
aan steiger 3 in de Buitenhaven. 
Het vaartuig is 24 uur per dag, 365 
dagen per jaar beschikbaar en kan 
15 minuten na een alarmmelding 
uitvaren. Vanaf windkracht 5 ver-
trekt de Ievoli Black al preventief 

• De Ievoli Black op haar vaste ligplaats in Den Helder. (Foto PAS Publicaties)

Kustwacht kiest bevoorrader
voor calamiteitenbestrijding

naar zee en kiest volgens de Kust-
wacht dan positie bij de belang-
rijkste scheepvaartroutes boven de 
Waddeneilanden. Opmerkelijk is 
wel dat de Kustwacht heeft geko-

zen voor een Italiaanse zeesleper, 
terwijl diverse Nederlandse zee-
slepers zonder werk zitten. Verder 
heeft het vaartuig meer weg van een 
bevoorrader dan van een robuuste 

bergingssleper, zoals die door de 
andere West-Europese landen wordt 
ingezet. Volgens de Kustwacht vol-
doet de Ievoli Black aan de gestelde 
eisen. (PAS)

VINKEVEEN

Het Watersportverbond gaat er 
bij organisatoren van zeilwed-
strijden op aandringen dat deel-
nemers nadrukkelijker worden 
gewezen op de risico’s van het 
niet dragen van een reddings-
vest. Dat meldt De Telegraaf.

Directe aanleiding is het overlijden 
van Jelle de Vries (57). De wedstrijd-
zeiler viel op de Vinkeveense Plassen 
overboord en droeg geen reddings-
vest. Volgens Peter Albers, voorzitter 
van de organiserende vereniging en 
zelf deelnemer in de Valkenklasse, 
was De Vries bezig met het ronden 
van een boei toen hij uitgleed. ‘Hij 
viel op zijn helmstok en vervolgens 
overboord. Ik zag het gebeuren. Jelle 
wist zich aan een boei vast te klam-

pen, maar verdween even later onder 
water. Iemand is hem nagedoken en 
enkele zeilers, die arts zijn, zijn met 
reanimeren begonnen. Helaas mocht 
dit niet meer baten.’
Binnen de wedstrijdzeilsport is 
geschokt gereageerd op de trieste 
gebeurtenis. Jarenlang was het een 
goed gebruik dat wedstrijdcomités 
bij slecht weer voor de start de rood/
geel gestreepte Y-vlag hesen. Voor 
zeilers was dat een sein dat zij hun 
reddingsvest moesten dragen.

Volgens Frouk Segaar, zelf wed-
strijdleidster bij onder meer de Delta 
Lloyd Regatta, ligt de zwemvesten-
vlag bij comités gevoelig. En dat 
heeft alles te maken met eventuele 
aansprakelijkheid als het onverhoopt 
mis gaat. 

Schonere brandstof
op Noordzee 1 juli

Reddingsvestdiscussie laait op

Gezonken bak versmalt Zeekanaal
HUMBEEK

Een gezonken duwbak geladen met slib beperkt de vaart op het Zeekanaal 
Brussel-Schelde, tussen de hefbrug Humbeek Sas en Verbrande Brug (Grim-
bergen). De veertig jaar oude bak, 70 meter lang en 9,50 meter breed, 
kwam naar verluidt net gerepareerd van de werf en maandagmiddag bij 
de eerste reis ging het meteen mis. De bak brak doormidden. Waterwe-
gen en Zeekanaal hield de scheepvaart aanvankelijk volledig gestremd. 
Dinsdag werd de doorvaart beperkt vrijgegeven tussen 06:00 en 22:00 
uur. Nog niet duidelijk is hoe en wanneer de bak wordt geborgen. (DvdM, 
foto Pierre Verberght)

Thuishaven
Vervolg van voorpagina

De Jager wil bij herziening van het 
Nederlands-Duitse belastingverdrag 
een ‘tie-breaker’ (beslissingsbepa-
ling) inbouwen, die ook terug te 
vinden is in het OESO-modelver-
drag. Die bepaling beschouwt de 
woonstaat van de exploitant van 
het schip als thuishaven.
Weekers vroeg minister De Jager 
waarom hij in concrete gevallen 
met dubbele belasting voor schip-
pers pas gebruik heeft gemaakt van 
een overlegprocedure met Duitsland 
nadat de Nederlandse fiscus al een 
aanslag had opgelegd. Daarbij ging 
het volgens de minister om schip-
pers waarvan al op voorhand door 
de Duitse fiscus was bevestigd dat 
ze geen inwoners van Duitsland 
zijn en dat de leiding van hun bin-
nenvaartonderneming evenmin in 
Duitsland is gelegen. ‘Het ligt der-
halve voor de hand dat Duitsland 
deze binnenvaartschippers niet in 
de belastingheffing naar de winst 
uit hun onderneming zal betrekken’, 
aldus De Jager. Wanneer dat wel het 
geval is zegt hij bereid te zijn om 
met de bevoegde Duitse autoriteiten 
in overleg te treden.

Oudste vrachtschip
vergaat in noodweer
TUZLA

Het vermoedelijk oudste vracht-
schip van de Europese koop-
vaardijvloot is vergaan in de Zee 
van Marmara, de binnenzee tus-
sen de Middellandse Zee en de 
Zwarte Zee.

Tijdens een zware storm met regen 
en hagel kwam de Turkse coaster 
Bilal Cavusoglu 20 juni op 106 mijl 
uit de kust van Tuzla in problemen. 
Het schip kreeg slagzij. De Turkse 
Kustwacht wist de vijf opvarenden 
te redden. Het schip kapseisde uit-
eindelijk en zonk. De Bilal Causoglu 
werd in 1896 in Nederland gebouwd. 
Ze zou onder de namen Paramaribo, 
Hungerburg, Odin (1932), Barten 
(1955) en Yelmaz Kaptanoglu heb-
ben gevaren. De Bilal Cavusoglu had 
een waterverplaatsing van 1376 ton. 
Het schip werd in 1955 verbouwd 
en gemoderniseerd. (BS)

Alcoholpromillage
zeevaart naar 0,5
MANILLA

De Internationale Maritieme Or-
ganisatie (IMO) verlaagt het maxi-
maal toegestane alcoholpromil-
lage voor de zeevaart naar 0,5.

Het toegestane promillage was tot 
nu toe op 0,9. Met name Duitsland 
heeft aangedrongen op verlaging 
van het promillage. Het voorstel 
werd tijdens een vergadering van 
de IMO in Manilla aangenomen. De 
Duitse minister voor Verkeer Peter 
Ramsauer noemde het besluit een 
‘mijlpaal voor de veiligheid op zee’. 
In Manilla werd ook tot verreikende 
veranderingen in de zeevaartoplei-
dingen besloten. De veranderingen 
moeten het niveau van de opleidin-
gen verhogen. (BS)

STC 20 jaar

ROTTERDAM 25/6 - Het Scheepvaart 
en Transport College in Rotterdam be-
stond vrijdag op de kop af 20 jaar. 
Dat is gevierd met een seminar en 
een bezoek van burgemeester Ahmed 
Aboutaleb. Voorzitter Erik Hietbrink blikt 
terug: ‘We zijn groter en internationaler 
geworden, maar wat een ook een 
mooie gebeurtenis was, was dat de 
minister van Onderwijs ons aanmerkte 
als erkende vakinstelling.’

www.rtvrijnmond.nl

Modal shift

BRUSSEL 22/6 - De Europese Com-
missie is akkoord gegaan voor een 
gewestsubsidie van 300.000 euro aan 
de Haven van Brussel. Met de subsidie 
wil het Brusselse Gewest het contai-
nertransport over water aanmoedigen 
om de verkeersdruk te verminderen. 
Tegen 2012 moeten dubbel zoveel 
containers via de binnenvaart worden 
verscheept. 25.000 containers is de 
drempel om watertransport competi-
tief te maken tegenover wegtransport. 
Verladers kunnen een subsidie van 
17,50 euro per container krijgen als 
ze over water vervoeren.

www.mobimix.be

Stichting De Noordzee

LONDEN 25/6 - Tijdens het jaarlijkse 
Sustainable Shipping Awards gala in 
Londen heeft Eelco Leemans namens 
Stichting De Noordzee een Award in 
de wacht gesleept. Een beloning voor 
jarenlang succesvol werken aan scho-
nere scheepvaart.

www.noordzee.nl



Weekblad Schuttevaer Zaterdag 3 juli 20104 familieberichten



Weekblad SchuttevaerZaterdag 3 juli 2010 5

zou het geld van de extra toeslag 
nu beschikbaar willen stellen aan het 
EICB,  het  Expertise- en Innovatie 
Centrum Binnenvaart. Volgens het 
Havenbedrijf kan het EICB van dat 
geld onderzoeken financieren die 
leiden tot technieken om de emis-
sie in de binnenvaart verder terug 
te dringen.

Lastenverhoging
Van Toor: ‘Hieruit blijkt, dat het 
Havenbedrijf serieus meedenkt aan 
stimuleren van vergroening van de 
binnenvaart, maar een lastenverho-

ging voor zogenaamd vuile schepen 
is een maatregel die de investerings-
kracht van ondernemers doet afne-
men. Een opslag van 10% betekent 
voor ondernemers veel geld in een 
tijd dat het toch al niet makkelijk is 
en er ook veel andere zaken spelen. 
Neem de walstroom en de afvalstof-
fenheffing… 
‘Formeel moet je die zaken los 
zien van elkaar, maar de schipper 
draait er wel voor op. Uiteraard is 
het prima als de binnenvaart nóg 
milieuvriendelijker wordt, maar 
het moet allemaal wel haalbaar, 

betaalbaar en bovenal zinnig zijn. 
Eerst willen we weten, wat het 
verschil tussen oudere en nieuwe 
motoren nou precies is. Ook is de 
“uitstoot” van de binnenvaart in het 
Rotterdamse havengebied op andere 
manieren verder terug te brengen. 
We denken bijvoorbeeld aan betere 
afspraken over laden en lossen, om 
onnodig wachten en heen en weer 
varen te voorkomen. Kortom, afspra-
ken met de haven om efficiënter en 
brandstofbesparend te ondernemen 
zouden een win-win situatie kunnen 
opleveren.’

varend bestaan

Havenbedrijf Rotterdam kondigde 
die toeslag al in 2005 aan. De Kan-
toorbonden hebben daar toen meteen 
bezwaar tegen gemaakt. Eerst zou 
nader onderzoek gedaan moeten 
worden naar de exacte ‘emissiever-
schillen’ tussen nieuwe en oudere 
motoren. Daarna zou overwogen 

kunnen worden om schepen met een 
zogenaamde CCR 2-gecertificeerde 
motor een passende korting op het 
havengeld te geven. 

Geen stimulans
‘Een toeslag voor schepen die 
wellicht wat meer uitstoot hebben, 
vinden wij bepaald geen stimulans’, 
zegt KB-directeur Erik van Toor. ‘De 
investeringskracht van schippers, die 
steeds weer nieuwe en extra lasten 
voor hun kiezen krijgen, neemt af. 
Het mag wel eens een keertje klaar 

zijn met al die kostenverhogende 
regelingen.’
Het voorstel van het Havenbedrijf 
Rotterdam had alles te maken met de 
aanleg van de Tweede Maasvlakte. 
Voor de start van een dergelijk groot 
project moet in Nederland een Mi-
lieu Effect Rapportage (MER) wor-
den gemaakt. Volgens die MER zou 
Rotterdam vergaande maatregelen 
moet treffen om te zorgen dat de 
aanleg van de Tweede Maasvlakte 
geen nadelige effecten op het milieu 
zou hebben. Zo zijn er afspraken 

gemaakt dat in 2033 in ieder geval 
45% van het vervoer van en naar 
de Tweede Maasvlakte per binnen-
schip moet. Vanaf 2025 zou Rot-
terdam dan om diezelfde reden, 
alleen schepen met ‘schonere mo-
toren’ toe willen laten in de haven.  
Kantoor Binnenvaart vindt het weren 
van schepen een verkeerde maatregel 
om het beoogde doel te bereiken.

Vergroening
Om vergroening van de binnenvaart 
te stimuleren werden er regelingen 
opgenomen in het bestemmingsplan 
en de overeenkomst luchtkwaliteit 
om schepen die niet aan die CCR 
2-norm voldoen vanaf 2010 10% 
extra havengeld te laten betalen. 
De invoering van de heffing is door 
juridische problemen uitgesteld tot 
2012.
Oorspronkelijk zou de opbrengst van 
de heffing via de VERS-regeling  (
subsidieregeling scheepsdieselmo-
toren) door ondernemers gebruikt 
kunnen worden voor het plaatsen 
van schone motoren. ‘Maar welke 
ondernemer zet zijn oudere motor 
aan de kant terwijl hij nog prima in 
orde is? De toeslag op het havengeld 
staat immers in geen enkele verhou-
ding tot de investering in een nieuwe 
motor’, zegt Van Toor. 
Inmiddels is bekend dat de VERS-re-
geling eind dit jaar wordt afgeschaft 
omdat de doelstelling niet gehaald 
is. Het Havenbedrijf Rotterdam 

‘Klaar met kostenverhogende regelingen’

Kantoorbonden tegen toeslag
havengeld voor ‘vuile’ schepen

Door Dirk van der Meulen

De bonden in Kantoor 
Binnenvaart - CBOB, 
ONS en RKSB - zijn niet 
blij met de opslag van 
10% op het havengeld, 
die Havenbedrijf Rot-
terdam vanaf 2012 wil 
heffen voor schepen die 
nog geen CCR 2-motor 
hebben. 

‘Liever passende korting voor
schepen met CCR 2-motor’

Door Tobias Pieffers

ROTTERDAM

Het Scheepvaart en Transport 
College (STC) heeft in een nieuw 
samenwerkingsverband met 
LMC Voortgezet Onderwijs en 
Mavo Delfshaven een Haven-
mavo opgezet. Deze opleiding 
gaat de jeugd al in het voortge-
zet onderwijs oriënteren op het 
werk in en om de Rotterdamse 
haven om zo de doorstroom 
naar havenopleidingen op mbo-
niveau te vergroten.

De Havenmavo is een vmbo-op-
leiding waarbij, naast de reguliere 
vakken, ook havenwerkgerichte 
vakken worden gegeven. Logistiek 
en internationalisering staan hierin 

centraal. In de onderbouw maken de 
scholieren kennis met de verschil-
lende ‘droge’ opleidingen die het 
STC hen hierin te bieden heeft. In 
de bovenbouw gaan de leerlingen 
zich vervolgens specialiseren in één 
sector van het havenwerk, bijvoor-
beeld Logistiek Supervisor.
De organisaties spreken van een 
unieke opleiding. De Havenmavo 
is gevestigd in het gebouw van 
Mavo Delfshaven in Rotterdam. De 
havenvakken en excursies worden 
verzorgd door het STC.
Het idee voor deze opleiding komt 
voort uit contact tussen LMC en het 
Havenbedrijf Rotterdam. Toen bleek 
dat er grote behoefte is aan mbo 4-
opgeleide mensen op de havenar-
beidsmarkt, mede door de aanleg 
van de Tweede Maasvlakte, is LMC 

hierop ingesprongen. ‘Wij hebben 
het STC benaderd en vervolgens ge-
zamenlijk het initiatief genomen om 
de leerlijn Havenmavo op te zetten’, 
zegt Wilma van Raamsdonk, beleids-
medewerker pr en communicatie van 
LMC. ‘De samenwerking biedt een 
mooie uitkomst, omdat het STC nog 
geen vmbo tl-opleiding heeft en wij 
ons willen onderscheiden van de an-
dere vmbo tl-opleidingen.’
Samen met het STC tekenden zij 
in 2009 een convenant waarin dit 
werd vastgelegd.
Opvallend is, dat nu ook een re-
guliere onderwijsinstelling zich 
bezighoudt met verbetering van de 
doorstroom naar het maritieme on-
derwijs. De Havenmavo werd 21 juni 
gepresenteerd en opent zijn deuren 
na de zomervakantie.

NIEUWENDIJK

‘Een buitenkansje’, noemt veer-
man Bijl zijn nieuwe schip. Het 
is het voormalige directieschip 
De Nieuwe Waterweg van Rijks-
waterstaat, gebouwd in een tijd 
dat bezuinigingen niet aan de 
orde waren.

Het prachtig met hout afgetimmerde 
schip maakt een nostalgische indruk. 
Tijdens het doopfeest waren vrien-
den en relaties aanwezig. De nieuwe 
naam Heicondias, is een samentrek-
king van de voornamen van de vier 
dochters van Bijl.
Bijl was al jaren op zoek naar een 
groter schip, omdat de vraag naar een 
‘Rondje met een pontje’ toeneemt. 
Deze zomer gaat de Heicondias 
varen tussen Nieuwendijk, Tienge-
meten en Stad aan het Haringvliet. 
Verder is de boot in te huren voor 

feesten en excursies. Daarnaast vaart 
Huib, inmiddels bijgestaan door 
zwager en schoonzoon al ruim 40 
jaar tussen Nieuwendijk en Tienge-
meten. Tegenwoordig is het eiland 
eigendom van Natuurmonumenten, 
maar een goed contract heeft Huib na 
bijna vier jaar nog niet. Wat hij wel 
frustrerend vindt. ‘Als je een eiland 
koopt, moet je natuurlijk wel zorgen 
voor goed vervoer ernaar toe.’
Bij zijn zoektocht naar een nieuw 
schip kreeg hij via Enkhuizen Ma-
ritiem de Anna Lyse II in het vizier. 
Ze voer tussen Amsterdam en Pam-
pus voor Connexxion en werd door 
deze maatschappij omgebouwd tot 
passagiersschip en heeft een certi-
ficering voor 80 passagiers. De 
42-jarige Heicondias (18 x 4,20 
meter)  is goedgekeurd voor zone 
2 en uitgerust met twee GM’s van 
240 pk. (ME)

Andere Vios
DEVENTER

Het ms Vios van W.J. Buurma, een 
Dortmunder van 82 bij 8,24 meter, 
verrichtte de officiële openings-
handeling voor het vernieuwde 
Twentekanaal. En niet de Vios van 
de familie Hubers, zoals in Schut-
tevaer van 19 juni stond. (MdV)

• Veerpontondernemer Huib Bijl: ‘Schip is nog gebouwd in de goede tijd.’ 
(Foto Maria Evers)

• Het bestuur van LMC en STC tekenen het voortgangsverslag tijdens de 
officiële presentatie van de Havenmavo. De start werd beklonken met een 
glas champagne. (Foto Tobias Pieffers)

Maritieme cluster nu ook vertegenwoordigd door regulier onderwijs

STC en partners zetten Havenmavo op

Directievaartuig buitenkansje
voor pontschipper Huib Bijl

Nieuwe opleiding
CHALON

De Franse hogere binnenvaart- en 
logistiekopleiding ISNI (Institut 
Supérieur de la Navigation Intéri-
eure) opent in september een nieuwe 
vestiging in Chalon-sur-Saône. De 
tweejarige vervolgopleiding richt zich 
zowel op studenten als op ouderen die 
een binnenvaartonderneming willen 
leiden of werkzaam (willen) zijn in 
de logistiek, op bevrachtingskantoren 
en bij rederijen. Doel is bevordering 
van vervoer over water. (AvO)

Bakhuis Apeldoorn
NIJMEGEN

Het Bakhuis in Apeldoorn is 
weer geopend. Het Bakhuis is 
een gezinshuis van het Sint-Ni-
colaasinternaat, waarin door-
gaans kermiskinderen worden 
gehuisvest.

Volgens Elisabeth Arjaans, die de 
kermisouders binnen het LOVT ver-
tegenwoordigt, zijn dit soort voor-
zieningen voor kermiskinderen erg 
belangrijk, omdat de kinderen die 
onderwijs via de Rijdende School 
volgen vaker een onderwijsachter-
stand oplopen. De Rijdende School 
probeert dit onder meer op te lossen 
door buitenschoolse opvang te or-
ganiseren voor de kermiskinderen. 
Het probleem lijkt erin te zitten, dat 
kermisouders tot een uur ’s nachts in 
hun attractie werken en moeite heb-
ben om hun werk met de school van 
de kinderen te combineren. (HDJ)

LOVK breidt
lesmateriaal uit
NIJMEGEN

Het LOVK heeft het lespakket 
uitgebreid met een speelleer-
pakket voor driejarigen.

Hiermee wint het LOVK 275 kin-
deren, waardoor het bestaansrecht 
is gewaarborgd. Ook komen er 
filmpjes op de website. Dat maakte 
directeur Coby Visser bekend op de 
LOVT-vergadering op 18 juni op het 
KSCC in Nijmegen.
In het nieuwe pakket draait het echt 
om spelen. Daarnaast is het LOVK 
bezig met uitbreiding naar België. 
Volgens Visser is daar veel vraag 
naar, want Belgische schippers-
kleuters hebben vaak moeite met 
de aansluiting in klas 1, legde ze 
uit. Daarnaast maken ouders die 
naar het buitenland gaan gebruik 
van het kleuterpakket. Zo is het 
pakket inmiddels te vinden in Au-
stralië en Oekraïne, vertelde Visser. 
‘Het LOVK mag deze extra diensten 
leveren van het ministerie, zolang het 
niet de spuigaten uitloopt’, vertelde 
ze. (HDJ)

ROTTERDAM

Alle opleidingen voor uitvoeren-
de nautische functies worden 
op initiatief van de Nederlandse 
haven- en vaarwegbeheerders 
gebundeld in nieuwe Nautische 
leerlijnen. De Nationale Nauti-
sche Verkeersdienst Opleiding 
(NNVO) gaat het nieuwe oplei-
dingsaanbod voor nautisch be-
heer van havens en vaarwegen 
ontwikkelen. 

Er komen ongeveer 50 verschillende 
leermodules. Voor elke nautische 
functie kan een vaarwegbeheerder 
hieruit steeds op maat voor zijn me-
dewerkers de benodigde modules se-
lecteren. Door voor heel Nederland 
één werkwijze te kiezen, leiden de 
Nautische leerlijnen tot meer kwa-
liteit, uniformiteit, ruimere ontwik-
kelingskansen voor medewerkers en 
lagere opleidingskosten.
De nieuwe Nautische leerlijnen 
komen gefaseerd in gebruik. Na 
de zomer van 2010 stelt de NNVO 
naar verwachting de eerste modules 
beschikbaar. Medio 2011 moet het 
opleidingenpakket compleet zijn.
De NNVO is verantwoordelijk voor 
de inhoud en kwaliteit. De oplei-
dingen zelf worden gegeven door 
externe aanbieders conform de ge-
zamenlijk opgestelde eisen.
In de nieuwe Nautische leerlijnen 

werken de volgende partijen samen: 
Rijkswaterstaat, Koninklijke Marine, 
Havenbedrijf Rotterdam, Haven 
Amsterdam, Havenschap Delf-
zijl/Eemshaven, Zeeland Seaports, 
Dienst Stadsbeheer gemeente Den 

Haag, Dienst Binnenwaterbeheer 
gemeente Amsterdam en het Inter-
provinciaal Overleg (IPO) namens 
de Nederlandse provincies.
De stichting NNVO verzorgt in Ne-
derland de opleidingen voor nautisch 

verkeersleider (VTS-operator). Met 
de introductie van de Nautische leer-
lijnen krijgt de NNVO er een tweede 
taak bij. Het bureau NNVO is ge-
vestigd in Schiedam. (MdV)

www.nnvo.nl

HARLINGEN

Aan de Maritieme Academie Harlingen slaagde dit jaar 93,22 pro-
cent van de eindexamen-kandidaten. Een overzicht:

VMBO basisberoepsgerichte leerweg:
Bouke Bandstra, Koudum; Robin Boersma, Leeuwarden; Kees Bolt, Ter-
schelling; Hendrik Bouwhuis, Bolsward; Aise Bruinsma, Grouw; Jelle van 
der Burg, Den Oever; Willem Denekamp, Den Helder; Eelkon Koopman, 
Makkum; Harmen Mier, Terschelling; Maikel Mier, Terschelling; Luuk 
Otter, Terschelling; Jurjen Poppinga, Terschelling; Dirk Jan Schaap, Terschel-
ling; Laurens Slump, Usquert; Robert van der Zee, Harlingen; Stevie Ray 
Hibma, Harlingen; Rens van Dijk, Leeuwarden; Evert Hakvoort, Parrega; 
Martin Nauta, Sexbierum; Martin Reitsma, Deersum; Sebastiaan Veenstra, 
Terschelling; Ramon Winia, Lemmer; Frerik Samplonius, Wijckel; 

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg:
Jelle Adolfs, Woerden; Thies Baarsma, Nes-Ameland; Lucilla Bouma, 
Franeker; Joeri Brander, Holwerd; Fedde de Haan, Leeuwarden; Martijn 
de Haan, Tzummarum; Tjipke Hibma, Minnertsga;  Max Hirschmann, 
Bergen NH; Ferry de Jong, Terschelling; Tsjolling de Jong, Leeuwarden; 
Mike Jongerling, Middenmeer; Sybren Joustra, Sneek; Jochem van der 
Kooi, Dronrijp; Kevin Kuilder, Den Helder; Sjoerd Jan van der Kuur, Balk; 
Joella Mollink, Hollum; Duncan Muller, Terschelling; Casper Overgaag, 
Oosterbeek; Maarten van der Werf, Eestrum; Siete de Wolf, Herbaijum; 
Joey Zijlstra, Eenum; Tjipke Hibma, Minntertsga; Remco de Blaauw, 
Harlingen; Tom Hiemstra, Terschelling; Anton Jansen, Terschelling; Rik 
Janszen, Hierden; Joey Lambeck, Hoogezand; Faber Lopez, Franeker; Jel-
mer van der Molen, Rauwerd; Mike Peters, Sexbierum; Dennis Verhagen, 
Terschelling; Erik de Vries, Lemmer. (JvdW)

Slechts een enkeling zakt op
Maritieme Academie Harlingen

• De samenwerkende Nederlandse vaarwegbeheerders bezegelden 23 juni de introductie van de Nautische 
leerlijnen tijdens een vaartocht door de Rotterdamse haven aan boord van de Piet Hein. (Foto NNVO)

Nieuwe opleidingen nautisch beheer havens en vaarwegen

ROTTERDAM

De Binnenvaart Brandstof 
CO2mpetitie is halverwege. De 
afgelopen maanden is door 
veel deelnemers flink bespaard 
op het brandstofverbruik. Maar 
ook de binnenvaart als geheel 
is aanzienlijk minder brandstof 
gaan gebruiken. Dat blijkt uit 
onderzoek dat sinds de start 
van het project VoortVarend Be-
sparen, in 2007, wordt gedaan 
door onderzoeksbureau Goud-
appel Coffeng.

Het onderzoeksbureau schatte in een 
tussenmeting, dat het brandstofver-
bruik van de totale binnenvaartvloot 
sinds 2007 met 7 tot 13 procent is ge-
daald. Een deel van deze besparing 
is volgens het bureau bereikt door 
VoortVarend Besparen. Een ander 
deel is een gevolg van de vermin-
derde inzet van de binnenvaartvloot 
door de crisis.
Dit jaar wordt in de Binnenvaart 
Brandstof CO2mpetitie maande-
lijks per klassement een koploper 
uitgeroepen. De koplopers mogen 
die maand de koplopersvlag voeren. 
In het particulierenklassement neemt 
het ms Splendor van FV-Pauwels-
Ickroth de koppositie in. Het schip 

bespaarde de eerste maanden rond 
42% brandstof in vergelijking met 
het gemiddelde verbruik per ton-
kilometer in 2009. De Providence 
van Arcotrans staat tweede met een 
gemiddelde besparing van rond 30% 
in de eerste maanden. De Drakar, 
van Wildenbeest, staat op drie met 
een gemiddelde brandstofbesparing 
van bijna 15%.
In het rederijenklassement probeert 
Danser Containerlines de koppositie 
vast te houden met een besparing van 
ruim 30% in de eerste maanden van 
de wedstrijd. InterStream Barging 
en Veerhaven staan tweede en derde 
in dit klassement.
In het dienstenklassement hebben 
Haven Amsterdam, Havenbedrijf 
Rotterdam, Kotug International 
en RWS Rijksrederij allemaal al 
eens met de koplopersvlag mogen 
varen.
Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat heeft intussen geld gere-
serveerd voor de financiering van 
VoortVarend Besparen in 2011. 
De activiteiten van het programma 
kunnen nu in elk geval nog een jaar 
doorgaan.

www.voortvarendbesparen.nl

Gasolieverbruik binnenvaart daalt 10%

Zeeschip met blackout
raakt Slot Loevestein
TERNEUZEN

Het container-zeeschip Nile-
dutch Qingdao heeft in de nacht 
van vrijdag op zaterdag 26 juni 
in het Gat van Ossenisse op de 
Westerschelde de binnenvaart-
tanker Slot Loevestein aangeva-
ren. Niemand raakte gewond.

Het 180 meter lange zeeschip, va-
rend onder de vlag van Antigua en 
Barbuda, kreeg onderweg naar zee 
problemen met de stuurmachine en 
raakte uit koers. Aan boord van de 
Slot Loevestein zag de bemanning 
het containerschip naderen en werd 
vol achteruit geslagen, maar een aan-
varing kon niet worden voorkomen. 
De Niledutch Qingdao raakte de Slot 
Loevestein bakboord voor ter hoogte 
van een ballasttank onder water. Het 
ruim van de geladen gastanker werd 
niet geraakt.
De Slot Loevestein, een Gefotanker 
van 110 bij 10,50 meter, werd naar 
Terneuzen gesleept om te lossen en 
voor reparatie. Het zeeschip, dat van 
Antwerpen kwam, bleef nog enige 
tijd ter plaatse. De blackout werd on-
derzocht en het defect gerepareerd. 
Hierna kon het schip haar reis naar 
zee vervolgen. (MdV)

‘Proefvaart’ met
gestolen jacht
ALPHEN AAN DEN RIJN

De politie heeft zaterdagavond 
een 56-jarige man uit Koude-
kerk aan den Rijn aangehouden 
op verdenking van diefstal of 
heling van een zeiljacht.

De man verklaarde bij zijn aanhou-
ding dat hij een proefvaart aan het 
maken was.
Een stel uit Wijk bij Duurstede 
kwam die dag tot de ontdekking dat 
hun jacht niet meer lag afgemeerd 
in de Heimanswetering in Alphen 
aan den Rijn en belde de politie. 
Een kennis van het stel, die op dat 
moment op het water was, kreeg de 
gestolen boot evenwel eerder in het 
vizier dan de politie. Hij kwam de 
boot tegen op de Oude Rijn en alar-
meerde op zijn beurt ook de politie. 
Die trof uiteindelijk op de boot de 
verdachte aan die verklaarde een 
proefvaart te hebben gemaakt. De 
boot had onder meer braakschade 
aan het toegangsluik en schade aan 
de motor doordat deze verkeerd was 
gebruikt. (PvV)

‘Post Dordt’ wint Jan Caspersbokaal
DORDRECHT

Met 20% van de 646 stemmen van vaarweggebruikers is de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht vorige week 
gekozen tot Post van het Jaar 2010. Verkeerscentrale Botlek werd tweede met 14% en Verkeerscentrale Rotterdam 
Stad derde met 7% van de stemmen. 
Voorzitter Henk ten Hoopen van Koninklijke Schuttevaer afdeling Drechtsteden reikte de in 1998 ingestelde Jan 
Caspersbokaal uit aan Landelijk Scheepvaartverkeersmanager Ineke van der Hee, die als hoofdingenieur-directeur 
RWS Zuid-Holland toevalligerwijs alle drie winnende posten onder haar hoede heeft. De bokaal is volgens haar 
een waardering voor het publieksgericht werken van de winnende posten. Zij gaf de prijs meteen door aan coör-
dinator Leen Boelen van ‘Post Dordt’. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het Gilde van Nautisch 
Verkeersdienstmedewerkers RACON. De prijsuitreiking vond plaats bij de winnende post op het Duivelseiland in 
Dordrecht, waar de gasten voor en na konden genieten van WK-voetbal en barbecue. Op de foto vlnr Leen Boelen 
(Dordrecht), Judith Goes (Botlek) en Martin Molewijk (Rotterdam Stad) – Foto Dirk van der Meulen)

www.vts-racon.nl
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Omdat in de nieuwbouw sprake was 
van ‘orderdroogte’ is het herstel niet 
voldoende om inkrimping van de 
capaciteit van de Europese scheeps-
bouw te voorkomen. Sinds januari 
2009 is er, gemiddeld genomen, 
voor zes weken aan nieuwbouwor-
ders geboekt door de gezamenlijke 
Europese werven.
De CESA besprak de problemen 
in de scheepsbouwindustrie op de 
eerder deze maand gehouden jaar-
vergadering in Amsterdam.

Wereldwijd werd de afgelopen an-
derhalf jaar voor 22 miljoen brutore-
gisterton aan scheepsruimte besteld, 
tegen ongeveer 100 miljoen brt in het 
daaraan voorafgaande anderhalfjaar. 

Met die zeer grote teruggang hoort 
de scheepsbouwindustrie tot de sec-
toren die het zwaarst zijn getroffen 
door de financiële en economische 
crisis. Omdat de meeste nieuw-
bouwwerven in 2008 wereldwijd 
goed gevulde orderportefeuilles 
hadden, konden de meeste tot nog 
toe blijven produceren. Die situatie 
verslechtert de komende maanden 
echter, omdat de orderboeken leeg 
raken. ‘Dat raakt de hele keten in 

de scheepsbouwindustrie’, aldus se-
cretaris-generaal Reinhard Lüken 
van CESA. ‘Ook Europa wordt 
getroffen, ondanks het veel gro-
tere aandeel van de productie van 
schepen voor marktsegmenten die 
nog wel gezond zijn. Een groeiend 
aantal werven loopt tegen produc-
tieonderbrekingen op als gevolg van 
gebrek aan orders.’
De CESA verwacht daarom een 
significante afname van de grootte 
van de gemiddelde Europese produ-
cent. De afwezigheid van strategi-
sche interventies door de overheid 
vergroot daarbij de kwetsbaarheid 
van de industrie.
De onderhoud-, reparatie- en om-

bouwwerven in Europa lijken min-
der hard te worden getroffen door de 
crisis. Zij rapporteren een bedrijvig-
heid die in de buurt komt van het 
niveau van 2007 en licht stijgt.

Nieuwe Voorzitter
Bernard Meyer, directielid van de 
Duitse Meyer Werft werd op de 
jaarvergadering gekozen als nieuwe 
voorzitter van de CESA. Hij volgt in 
deze functie Kommer Damen op, die 

de afgelopen twee jaar achter het roer 
stond van de organisatie. Directeur 
Jacques Hardelay, van STX France 
en President Frederico Spranger, van 
het Portugese Lisnave, zijn gekozen 
tot vicevoorzitters.
In zijn afscheidspeech stelde Damen 
dat de industrie zich consolideert, 
maar dat een aantal werven dit waar-
schijnlijk niet zal overleven. ‘Tijdens 
dit proces is het belangrijk dat be-
windslieden er goed op toezien dat er 
in Europa en in de rest van de wereld 
een gelijk speelveld blijft bestaan en 
dat er geen marktverstorende sub-
sidies worden verstrekt. Alleen dan 
kan consolidatie zo uitwerken dat 
de beste bedrijven overleven. Daar-
naast moet innovatie op hoog niveau 
worden gestimuleerd. Door continu 
te innoveren kunnen we in niche-
markten leidinggevend blijven en 
kunnen we blijven concurreren met 
werven in opkomende economieën 
met substantieel lagere loonkosten. 
Ik verwacht dat we dan met onze 
onderaannemers en toeleveranciers 
een unieke en duurzame infrastruc-
tuur kunnen behouden in de markten 
voor cruiseschepen, marineschepen, 
baggerschepen, offshoreschepen, 
megajachten, kleine schepen en 
reparatie en onderhoud.’

Positieve factoren
Meyer wees in zijn inauguratie-
speech op een aantal positieve eco-
nomische factoren voor de Europese 

scheepsbouw, zoals de substantiële 
devaluatie van de euro. ‘Dat is een 
belangrijke aanjager van de export. 
De sterke stijging van de brandstof-
kosten en de strengere technische 
eisen bieden kansen aan de inno-
vatieve sectoren. De maritieme in-
dustrie heeft alle ingrediënten voor 
het behalen van succes, maar moet 
wel de kans krijgen tegen de felle 
concurrentie, ook van overheids-
concepten, in veel gebieden in de 
wereld.’
Om steun te verwerven voor eco-
nomische en politieke maatregelen 
voor de sector, hielden scheepsbou-
wers, vakbondsleden, Europese 
parlementsleden en afgevaardigden 
van regionale overheden 24 juni een 
bijeenkomst in Brussel over de toe-
komst van de scheepsbouwindustrie. 
Die biedt nu nog werk biedt aan 
500.000 geschoolde werknemers, 
deels in economisch zwakke regio’s. 
Het Europese parlement werd opge-
roepen iets te doen aan de oneerlijke 
Aziatische handelspraktijken. ‘Die 
dreigen de technisch hoog ontwik-
kelde Europese scheepsbouw en 
toeleveringsindustrie onherstelbaar 
te schaden’, stelde het Italiaanse par-
lementslid Andrea Cozzolino. Zij 
drong aan op een noodprogramma 
om de maritieme competenties en 
capaciteiten van de sector te waar-
borgen. 

www.cesa.eu 

Orderintake in Europa 80% lager

Scheepsbouwers zien lichte opleving
Door Hans Heynen

De Europese scheepsbouw associatie CESA ziet 
tekenen van herstel voor de scheepsbouwmarkt. 
Er is sprake van groeiende vervoersvolumes en 
hogere verdiensten voor scheepseigenaren. Dat 
vertaalt zich in een langzame groei van het aantal 
nieuwe orders. Ook onderhoud, reparatie en om-
bouwwerven, die werk bieden aan 125.000 men-
sen in Europa, rapporteren een licht herstel van de 
activiteiten.

‘Innovatie moet op hoog
niveau worden gestimuleerd’

Door Jacques Kraaijeveld

SLIEDRECHT 

IHC Merwede heeft voor meer 
dan een half miljard euro aan 
opdrachten binnengehaald. 
Het betreft zowel baggersche-
pen als offshorematerieel: drie 
sleephopperzuigers, één zelfva-
rende snijkopzuiger en vier gro-
tere IHC Beaver snijkopzuigers. 
Verder gaat IHC Hydrohammer 
zes grotere Hydrohammers le-
veren, IHC Handling Systems 
meerdere Internal Lifting Tools 
en één external pile gripper 
tool, IHC Hytop meerdere hy-
draulische jacking systems en 
IHC Deep Sea Dredging & Mi-
ning een diepzee valpijp.

Topman Goof Hamers van IHC 
Merwede: ‘Deze orders bevestigen 
onze verwachtingen voor 2010. De 
markten waarin wij actief zijn, ver-
tonen duidelijke tekenen van herstel 
en in een dergelijk klimaat is het 

verheugend vast te stellen dat onze 
reputatie als technology innovator 
in stand is gebleven en dat onze 
klanten overtuigd zijn van de be-
trouwbaarheid en efficiency van 
onze producten en services. Met 
deze opdrachten hebben we een 
goede werkbezetting tot in 2012.
‘De schepen gaan we in Nederland 
bouwen. Het betekent ook dat we de 
helling in Hardinxveld-Giessendam 
weer gaan gebruiken voor de bouw 
van de zelfvarende cutterzuiger 
voor DEME. Het lek is nog niet 
helemaal boven, maar het gaat de 
goede kant op. We zullen echter 
steeds meer, afhankelijk van de 
order-intake, onze bedrijfsvoering 
flexibiliseren.’

Breughel en Ambiorix
IHC Dredgers heeft twee sleephop-
perzuigers met een hopperinhoud 
van 5500 kuub verkocht aan Dred-
ging Corporation of India (DCI). 
Deze zijn speciaal ontworpen voor 
de moeilijke en sterk uiteenlopende 

werkomstandigheden in deze regio. 
De sleephopperzuigers worden ge-
bouwd in Nederland en het eerste 
schip wordt in 2012 opgeleverd.
Daarnaast heeft IHC Dredgers on-
langs van de Belgische baggeraar 
DEME opdracht gekregen voor de 
levering van een sleephopperzuiger 
van 11.650 kuub. Dit nieuwe schip, 
dat Breughel wordt gedoopt, is ge-
schikt voor werk in ondiep water, 
onderhoudswerk aan havens en 
stranden en voor landaanwinning-
projecten. De oplevering is gepland 
voor 2011.
DEME heeft verder een jumbo 
zelfvarende snijkopzuiger bij IHC 
Dredgers besteld. Dit nieuwe schip, 
de Ambiorix, kan baggeren tot een 
waterdiepte van 35 meter. De Am-
biorix wordt een van de krachtigste 

snijkopzuigers ter wereld en is onder 
meer geschikt voor het baggeren van 
zware grond en gesteente. Het schip 
is uitgerust met twee binnenboord 
baggerpompen en een onderwater 
baggerpomp op de cutterladder. 
Verder beschikt deze snijkopzuiger 
over een bakkenlaadsysteem. De 
flexibele paalwagen omvat onder 
meer een buffersysteem waarmee 
baggeren onder minder gunstige 
weersomstandigheden mogelijk 
is. De oplevering is gepland voor 
2012.
IHC Beaver Dredgers heeft diverse 
grotere zuigers uit de IHC Beaver-
reeks van gestandaardiseerde snij-
kopzuigers verkocht: een IHC Bea-
ver 50, het onlangs geïntroduceerde 
model en uitgevoerd met onder 
meer de Cutter Special Pump, en 

een IHC Beaver 6518 C. De zui-
gers worden voorzien van diverse 
aanvullende installaties, waaronder 
een IHC baggerwiel (dat uitwis-
selbaar is met de snijkop) voor het 
baggeren van klei.
Een IHC Beaver 6518 C met een 
geïntegreerde paalwageninstallatie 
wordt gebouwd voor de Verenigde 
Arabische Emiraten. De flexibele 
paalwagen is eerder dit jaar getest 
op de Noordzee en heeft bewezen de 
spudpaal waarmee de zuiger is ver-
ankerd in de zeebodem, te kunnen 
beschermen tegen de golfkrachten 
waaraan de snijkopzuiger onder-
hevig is.
In Bangladesh zal een IHC Bea-
ver 1200 worden ingezet voor de 
verdieping van waterwegen en het 
creëren van nieuw (hoger) land.

De Chinese firma ZPMC in China 
heeft een S-800 Hydrohammer-set 
besteld voor het offshore heien van 
stalen palen met een buitendiameter 
van 5,10 meter. Deze hamerset gaat 
ZPMC gebruiken voor het heien van 
de funderingspalen voor het eerste 
Chinese windturbinepark op mono-
paalfundaties. IHC Hydrohammer 
heeft daarnaast een huurovereen-
komst afgesloten over een periode 
van 26 weken met Saipem Asia voor 
twee S-600 Hydrohammers en een 
S-280 Hydrohammer-set, inclusief 
powerpacks, controlecabines en een 
sleeve van 72 inch.
Verder is met een nieuwe Malei-
sische klant, Sigur Ros, een huur-
overeenkomst gesloten over een 
periode van 14 weken voor een 
S-280 Hydrohammer en een SC-

200 Hydrohammer-set inclusief 
powerpack en sleeve. Levering 
wordt op korte termijn verzorgd 
door de IHC Hydrohammer-werf 
in Singapore.
Diverse klanten, waaronder Hee-
rema Marine Contractors, Saipem 
UK en Seaway Heavy Lifting, heb-
ben onlangs elf Internal Lifting 
Tools (ILT) besteld, uiteenlopend 
van 250 tot 1200 ton. Verder zal 
IHC Handling Systems één exter-
nal pile gripper tool leveren aan J 
Ray McDermott in Australië. Een 
deel van genoemd materieel is al 
geleverd, de rest volgt in de loop 
van dit jaar.
IHC Handling Systems heeft vanuit 
Singapore diverse verhuurovereen-
komsten gesloten voor Internal Lif-
ting Tools, waaronder diepzee ILT’s 
voor het Gumusut project in Ma-
leisië. Met Internal Lifting Tools, 
uitgerust voor gebruik op grote 
waterdiepten, kunnen ankerpalen 
en heipalen in fundatie supports 
worden geplaatst. Daarnaast zijn 

er diverse nieuwe verhuurovereen-
komsten gesloten in de olie-, gas- en 
windenergiemarkt.

Valpijp
Eerder dit jaar tekende IHC Hytop 
diverse contracten voor de levering 
van meerdere hydraulische jacking 
systemen, die gebruikt worden in 
de renewable offshore installation 
industrie. Later ontving IHC Hytop 
enkele opdrachten voor de levering 
van systeempakketten. Deze pak-
ketten worden toegepast aan boord 
van permanent verankerde, drijven-
de olie & gas productie platforms 
(FPSO).

Als laatste: Tideway BV, de off-
shoretak van de Belgische DEME 
Groep, heeft bij IHC Deep Sea 
Dredging & Mining de opdracht 
geplaatst voor het leveren van een 
valpijp. Deze valpijp zal onder 
meer worden gebruikt om onder-
zeese pijpleidingen tot 2000 meter 
diepte te beschermen.

LONDEN

BP-topman Tony Hayward, waar-
van president Barack Obama 
stelde dat deze direct ontslagen 
had moeten worden, is vervan-
gen door Bob Dudley. Die heeft 
nu de dagelijkse leiding bij de 
ramp met de nog altijd spuiten-
de Macondo-put in de Golf van 
Mexico. BP heeft aan oliebestrij-
ding intussen twee miljard euro 
uitgegeven.

Op woensdag 23 juni werd wederom 
alarm geslagen toen een onderwater-
robot in aanraking kwam met het 
opvangsysteem bij de blow-out pre-
venter van de Macondo-put. Hier-

door werd een ventiel dichtgedrukt 
en liep de druk in de stijgpijp onver-
antwoord hoog op. Besloten werd 
het noodopvangsysteem tijdelijk te 
verwijderen om het te repareren. 
Volgens Nationaal Incident Com-
mander admiraal Thad Allen heeft 
de reparatie 10 uur geduurd, waarna 
het systeem is teruggeplaatst. Verder 
wordt hard gewerkt aan de installa-
tie van de drijvende productie-unit 
(FPU) Helix Producer, waarmee 
volgens Thad Allen rond 1 juli uit 
de spuiter zo’n 53.000 vaten olie per 

dag kunnen worden opgevangen. Nu 
vangen de Discoverer Enterprise en 
de Helix Q4000 bijna 30.000 vaten 
per dag op.
Het begin mei door president Barack 
Obama afgekondigde boorverbod in 
diep water in de Golf van Mexico 
is door de federale rechter in New 
Orleans naar de prullenbak verwe-
zen. Een zaak tegen het boorverbod 
van zes maanden was samen met 
30 andere offshore-servicebedrijven 
aangespannen door Hornbeck Off-
shore Services uit Covington. De 

Amerikaanse president liet weten 
in beroep te gaan en desnoods een 
nieuw boormoratorium af te kon-
digen.
Opmerkelijk was een persverklaring 
van Anadarko Petroleum Corporation 
die BP beschuldigde van nalatigheid 
en onveilig werken en het negeren van 
de waarschuwingssignalen dat er iets 
mis was met de blow-out preventer 
van de Macondo-put. Anadarko is 
partner van BP in dit boorproject en 
heeft hierin een 25%-belang. BP be-
schuldigde op haar beurt Andadarko 

ervan geen verantwoordelijkheid te 
nemen voor een deel van de opruim-
kosten en schadeclaims. Volgens 
Anadarko is BP als operator hier 
alleen verantwoordelijk voor.
Volgens Dudley is de eerste van 
de twee reliefputten intussen bijna 
op de gewenste diepte is aangeko-
men. Bij de olie-opruiming zijn nu 
37.000 mensen betrokken, alsmede 
100 vliegtuigen en 4500 schepen, 
waaronder het zwareladingvaartuig 
Mighty Servant 3 van Dockwise 
uit Breda. Bijna 200 mijl kustlijn, 
verdeeld over de staten Louisiana, 
Mississippi, Alabama en Florida is in-
middels besmeurd met olie. (PAS)

Solstad bestelt
bevoorrader
SKUDENESHAVN

Offshoreservicerederij Solstad 
heeft bij STX Europe een plat-
formbevoorrader met dual-fuel-
motoren besteld.

Met de bouw van het schip (94 x 20 
meter) is een investering van 56 mil-
joen euro gemoeid. Behalve voor 
bevoorradingstaken wil Solstad het 
schip ook geschikt maken voor red-
dingsoperaties en bestrijding van 
olieverontreinigingen.
De motoren draaien op LNG en 
gasolie en behoren daarmee tot de 
schoonste verbrandingsmotoren.
STX Europe bouwt het casco van 
de bevoorrader in het Roemeense 
Rulcea en de afbouw wordt ver-
zorgd op de werf in Langsten in 
Noorwegen. In de loop van het  
vierde kwartaal van volgend jaar 
komt het schip in de vaart. (WV)

Sevan Voyageur
naar Huntington
ABERDEEN

De grote cilindervormige FPSO 
Sevan Voyageur van de Noorse 
onderneming Sevan Marine, 
wordt volgend jaar ingezet voor 
de winning van olie uit het Brit-
se Huntington-veld.

In het eerste kwartaal van 2011 
willen E.On Ruhrgas en partners 
de olieproductie in dit veld op-
starten.

De in 2008 bij Keppel Verolme afge-
bouwde Sevan Voyageur is nu voor 
Premier Oil in het Britse Shelley-
veld aan het werk. De productie uit 
dit olieveld valt tegen en wordt over 
enkele maanden stopgezet. Hierna 
zal de Sevan Voyageur worden aan-
gepast voor haar nieuwe taak in het 
Huntington-veld in blok 22/14 in 
de Britse Noordzee. Operator E.On 
Ruhrgas heeft de FPSO voor 535 
miljoen dollar vijf jaar gehuurd, met 
opties tot verlenging.

Met de Sevan Voyageur kunnen 
per dag 30.000 vaten olie worden 
geproduceerd. De opslagcapaciteit 
bedraagt 300.000 vaten olie. De 
winbare reserves worden geschat 
op 41 miljoen vaten olie. Plan is 
om in het veld zes putten te boren, 
waaronder vier productieputten en 
twee waterinjectieputten. Partners 
van E.On Ruhrgas, die zelf een be-
lang van 25% in het project heeft, 
zijn Premier Oil (40%), Noreco 
(20%) en Carrizo Oil & Gas (15%). 
(PAS)

Door Adri van de Wel

DEN HAAG

De scheepswerven Keppel Ver-
olme en Scheldepoort hebben 
een rechtszaak ingetrokken die 
zij eerder aanspanden over be-
voordeling van een concurrent. 
Dat gebeurde na een spoedzit-
ting 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 Rijks-
waterstaat 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 Rot-
terdamse havengebied en de havens 
aan de Westerschelde.
Volgens de woordvoerder van Keppel 
Verolme en Scheldepoort is sprake 
van ongelijke behandeling en dus 
rechtsongelijkheid. Bij het schoon-
maken van de schepen op die werven 
gelden namelijk strenge milieueisen. 
Afvalwater moet bijvoorbeeld wor-
den opgevangen en gezuiverd. Hy-

drex mag daarentegen onder water 
borstelen, 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 eerder 
al van een milieuvriendelijke coating 
zijn voorzien. Die coating, Ecospeed, 
voorkomt aangroei op scheepswan-
den. Ecospeed is volgens Rijkswa-
terstaat niet giftig in tegenstelling tot 
conventionele coatings. De kwaliteit 
van het water wordt er dus niet door 
aangetast.
De raadsvoorzitter merkte tijdens de 
spoedzitting op dat de scheepswer-
ven pas later in de vergunningspro-
cedure met hun bezwaren kwamen. 
Dat betekent meestal dat de zaak 
niet verder wordt behandeld. Vol-
gens de woordvoerder van de wer-
ven 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.

Albanyborg van stapel
SHANGHAI/DELFZIJL

Zonder ceremonieel, maar met vuurwerk, is zondag 20 juni bij Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd in  
Shanghai de Albanyborg voor Koninklijke Wagenborg te water gelaten. Het schip, dat medio september in de 
vaart komt, is de dertiende op rij van een uitgebreide serie 17.500-tonners, die de Chinese werf voor Wagen-
borg bouwt. Stond in de machinekamer van het eerste achttal een 7800 kW Wärtsilä 8L46B-hoofdmotor, de rest 
wordt voortgestuwd door een 7500 kW Wärtsilä 6L46F. Met de tewaterlating van de Albanyborg is de helling 
vrijgemaakt voor bouwnummer 1575A, dat eind september als Aragonborg van stapel loopt. Wagenborg’s ‘A’-
schepen worden wereldwijd ingezet voor het transport van bosproducten, staal, projectlading en containers. 
(HZ / foto Philippe van Wensveen)

Jumbo in Beijing
BEIJING

China Shipping-Jumbo Heavy Lift 
Co. Ltd, het samenwerkingsverband 
van de Nederlandse zware lading-re-
derij Jumbo Shipping en de Chinese 
staatsrederij China Shipping, heeft 
in de hoofdstad Beijing een nieuw 
kantoor geopend.
Jumbo had sinds 2002 al een kantoor 
in Shanghai. (DvdM)

www.jumboshipping.com

BP vervangt topman voor operatie Golf van Mexico

‘We heropenen helling in Hardinxveld-Giessendam’

Orderstroom IHC zwelt weer aan

Wrevel over milieuvergunning Ecospeed

Scheepswerven trekken
‘zinloze’ zaak bij RvS in

Fugro investeert
in nieuwbouw
LEIDSCHENDAM

Voor de inzet bij diverse divisies 
heeft ingenieursbureau Fugro 
twee scheepsbouworders ge-
plaatst in respectievelijk India 
en Singapore.

Het gaat om bouwopdrachten voor 
vier surveyvaartuigen plus een drie-
tal opties. Alle schepen worden in 
2012 opgeleverd.
De eerste bouworder ging naar de 
Indiase Tebma-werf en omvat twee 
83 meter lange en bijna 20 meter 
brede surveyvaartuigen. De 2500 
dwt metende schepen kunnen zowel 
voor zeebodemonderzoek voor de 
offshore-industrie als wetenschappe-
lijk onderzoek worden ingezet. Het 
eerste vaartuig komt in juni 2012 en 
nummer twee in oktober van dat jaar. 
Fugro heeft verder opties genomen 
voor de levering van nog eens twee 
van deze schepen in 2013.
De tweede bouworder is geplaatst bij 
Oakwell Shipbuilding Engineering 
& Construction uit Singapore. Dit 
betreft de bouw van twee standaard-
surveyvaartuigen met een lengte van 
65 meter en een breedte van 14 
meter. De oplevering staat gepland 
voor 2012. Fugro heeft een optie 
voor nog een zusterschip. De beide 
bouworders komen enkele maanden 
na het nieuwe surveyvaartuig Fugro 
Searcher, dat op 12 maart door de 
Fassmer-werf in Bremen aan Fugro 
Survey is opgeleverd. Ook dit stan-
daard-surveyvaartuig heeft een leng-
te van 65 meter en een breedte van 
14 meter. De voortstuwing bestaat 

uit twee 1100 kW hoofdmotoren. 
Aan boord is accommodatie voor 
43 personen. De Fugro Searcher is 
momenteel voor Shell in het zuide-
lijk deel van de Noordzee aan het 
werk en gebruikt hiervoor Den Hel-
der als uitvalsbasis. Agent voor het 
vaartuig in deze haven was SeaMar 
Services. (PAS)

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

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

email: info@scheepswerfgrave.com

• De gloednieuwe Fugro Searcher 
gebruikt Den Helder als uitvalsba-
sis. (Foto PAS Publicaties)
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Op de Moezel was veel werk en ook op de Boven-
Rijn was het een en ander gaande. Hier kon ook 

wat worden bijgevraagd. Vanaf de Moezel werd na 
enig doorvragen al snel 7 euro per ton betaald. In de 
zeehavens was het begin deze week rustig.

Peterson Amsterdam verwacht donderdag 1 juli 
de Maria L. met kokosschroot en -pellets en 

palmpitschroot en -pellets. Die dag komt ook de 
Ocean Garnet met sojaschroot en -pellets. Op 2 juli 
komt de Jin Mao met sojaschroot en -pellets. Op 
zaterdag 3 juli wordt de DD Vogue verwacht met 
palmpitschroot en -pellets. Die dag komt ook de Pri-
gipos met sojaschroot en -pellets. De Ocean Breeze 
komt 10 juli met sojaschroot en -pellets. De Glorious 
Sakura wordt 14 juli verwacht met sojaschroot en -
pellets en zonnebloemschroot en -pellets. De Aris T 
komt 19 juli met sojaschroot en -pellets. Op 25 juli 
wordt de Crystal Pioneer verwacht met sojaschroot 
en -pellets. De St. Vigilius wordt 31 juli verwacht 
met palmpitschroot en -pellets.

Peterson Rotterdam verwacht 
3 juli de Tai Plenty met soja-

schrootpellets. Op 16 juli komt 
de Ariso met sojaschroot en -
pellets. 

De EMO verwacht deze week 4 schepen met 
kolen en 5 met erts. Maandag lag de Storring-

ton erts te lossen. Dinsdag kwam de Royal Chorale 
leeg van kolen. De Alfred N wordt donderdag 
leeg verwacht van erts en de Chenebourg lost van 
dinsdag tot donderdag kolen. De Royal Accord lost 
van donderdag tot zondag erts. De Cape Lotus lost 
vrijdag en zaterdag kolen en de Triton lost vanaf 
zaterdag erts. De Margot N wordt zondag verwacht 
met erts.

Kolen gingen van Rotterdam 
naar Krotzenburg voor 4,25 

euro per ton. Naar Thionville 
werd 5,50 euro per ton betaald. 

Van Amsterdam naar Blenod werd voor kolen 5,75 
euro per ton betaald. Cellulose ging van Amsterdam 
naar Frouard voor 6 euro per ton. Van Amsterdam 
naar Neckargartach werd voor kolen 6,20 en 6,25 
euro betaald. Van Rotterdam naar Duisburg werd 
voor grotere partijen 2,60 euro per ton betaald. Naar 
Mannheim werd 6 euro betaald. 

Duitsland

Vanaf de Moezel werd 6,25 en 6,50 euro geboden 
naar NL-bestemmingen. Maar er zat vaak na even 

doorvragen ook wel 7 euro per ton in. Vanaf de Ruhr 
werd 2,50 euro per ton geboden. Een kleine partij tarwe 
kwam van de Moezel af voor 7,50 euro per ton.

België/Frankrijk

Peterson Gent verwachtte afgelopen dinsdag de 
Odin Pacific met sojabonen. Donderdag 1 juli 

wordt de Federal Matane verwacht met kanariezaad 
en lijnzaad. De Raku Yoh komt 18 juli met soja-
schroot en –pellets.
In Frankrijk is er nog steeds een overvloed aan werk. 
Spitsenschippers kunnen uit veel werk naar het noor-
den kiezen. De nieuwe oogst zit er aan te komen, 
maar de silo’s zijn nog gedeeltelijk gevuld met de 
oogst van vorig jaar.

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)

Rustig in zeehavens

‘Voorlopig blijft het nog wel even zoals het nu is’, denkt een 
bevrachter. ‘Grote partijen zijn er niet veel, maar voor de klei-

nere schepen is er wel werk. In de zeehavens valt het aanbod tegen, 
maar in Duitsland is genoeg werk. Dat komt ook omdat er niet zoveel 
van hier naar daar gaat. Op de Moezel is genoeg aanbod. Naar de 
Duitse kanalen loopt het aanbod redelijk door en is het voor de tijd 
van het jaar niet slecht. ‘Het is een beetje rommelig, maar ik verwacht 
dat het aanbod deze week nog wel even stand houdt.’

De waterstanden daalden sterk en die daling wordt deze week 
voortgezet. De pegel van Pfelling op de Donau stond begin deze 

week op 3,85 meter. Dat was begin vorige week nog 5,40 meter. Kon-
stanz daalde van 4,50 begin vorige week naar 4,30 meter begin deze 
week. Maxau daalde met anderhalve meter naar 5,40 meter. Kaub 
daalde met 1,40 meter naar 2,30 meter. Tegen het weekeinde wordt 
een pegelstand van 2 meter verwacht. Koblenz daalde naar 2,30 meter, 
Keulen naar 3 meter en Ruhrort naar 4,30 meter.

Grote partijen kolen gingen van Amsterdam naar Monsin voor 2 
euro per ton.Voor kleine afstanden, zoals Moerdijk-Rotterdam, 

werd 1,25 euro per ton betaald. Ferrochroom ging naar Duisburg voor 
2,10 euro per ton. Van Gent naar Worms werd 6 euro betaald en van 
Gent naar Bazel 8 euro per ton. Vanaf de Moezel werd 6,50 euro per 
ton betaald. Rolletjes gingen van Gelsenkirchen naar Grimberg voor 
3,25 euro per ton. Staal ging van Amsterdam naar Neuss voor 3,15 
euro per ton. 
Naar Oldenburg werd 5 euro per ton betaald. Retour was er genoeg 
aanbod. 

Tankvaart

De olieprijzen daalden begin deze week. De baan van tropische 
storm Alex, de eerste mogelijk gevaarlijke tropische storm van 

dit jaar die de US Gulf zou kunnen raken, zal waarschijnlijk net langs 
olie-installaties gaan, zodat dit slechts tot een aantal productiestoppen 
uit voorzorg zal leiden.
De daling van olieprijzen zette maandagmorgen in, waarna prijzen 
om de lows heen en weer bewogen. De olieprijzen liepen deze keer 
voor op aandelenindexen, die in Europa nog hoger sloten, maar in de 
VS uiteindelijk ook lager zijn gesloten. Macro-economische gegevens 
over stijgende kredietverlening aan particulieren in de Eurozone en 
gestegen consumentenbestedingen in de VS hielpen aandelenmarkten 
eerst omhoog, maar uiteindelijk verloren ook de aandelenmarkten het 
positieve sentiment en sloten indexen op Wall Street lager.
Er werd een nieuw olieveld in de Noordzee gevonden met een geschatte 
grootte van 300 miljoen vaten crude. De vondst werd gemeld door 
Encore oil Ltd. en bevindt zich in het Engelse deel van de Noordzee. 
Het is één van de grootste vondsten in de Noordzee in jaren. Naast 
Encore zijn Premier Oil, Nautical Petroleum, Angora Oil en Wintershall 
aandeelhouders in de vondst.
Total stopt als gevolg van de verhoogde sancties van de VS tegen 
Iran met het leveren van benzine aan Iran. Naast Total hebben Shell, 
Vitol en Glencore al gemeld dat zij leveringen aan Iran zullen staken. 
De sancties tegen Iran zijn ingesteld omdat het land weigert mee te 
werken om aan eisen van de VN te voldoen met betrekking tot zijn 
kernenergie programma. Het westen vermoedt dat Iran bezig is kern-
wapens te ontwikkelen.
De secretaris-generaal van OPEC gaf aan dat overcapaciteit in olie-
productie binnenkort waarschijnlijk zal worden weggenomen door 
de stijgende wereldvraag. Verder gaf hij aan dat OPEC tevreden is 
met het huidige prijsniveau omdat dit investeringen in oliewinning 
mogelijk maakt. 
De vraag richting Duitsland, Frankrijk en Zwitserland concentreert zich 
op begin juli belading. Bij het begin van een nieuwe maand beoorde-
len importeurs/majors hun korte termijn downstream verplichtingen 
altijd voordat zij in de markt komen. Dat betekent een afwachtende 
houding en dus beperkte de vraag naar producten en transport. Van-
uit fundamenteel oogpunt gezien blijft het marktgebeuren vooralsnog 
onveranderd. De vraag naar heatingoil blijft beperkt. De vraag naar 
benzine en diesel ondersteunt de markt wel, maar kan het heatingoil 
(transport)gat niet dekken.
Niet de vrachten maar de vraag naar scheepsruimte blijft de markt be-
invloeden. Met een kopersmarkt waarin majors/importeurs de markt 
bepalen, blijft de druk op (Rijn)vrachttarieven gehandhaafd. Kortingen 
tussen grote/kleine partijen blijven afhankelijk van product, hoeveelheid, 
belading, aflevering, bestemming en klant bespreekbaar. Vertragingen bij 
laad- en losplaatsen, concurrerende product- en transportmogelijkheden 
binnen Duitsland en transport ex-Duitsland en Frankrijk richting ARA 
blijven aanhouden, maar hebben geen effect op vraag en aanbod. Bevrach-
ters/particulieren die normaal actief lang de Rijn zijn blijven ook naar 
alternatieve transporten binnen de ARA-range en Benelux kijken. 

PJK-Rijnvrachttarieven per 29 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. Niettemin 
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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Ingezonden Mededeling

Scheepswerf en machinefabriek
GEBR.
KOOIMAN B.V.
Zwijndrecht Swinhaven 
Tel. 078-6100477 b.g.g. 078-6128584 - Fax 078-6100039
www.dekooimangroep.nl

Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

Dat zei commercieel directeur Koen 
Overtoom van Haven Amsterdam 
in Veendam, waar hij zo’n 25 ver-
tegenwoordigers van het Gronings-
Drentse bedrijfsleven toesprak. De 
door hem vermelde getallen waren 
verzameld met behulp van camera’s 
die langs zes (noordelijke) snelwe-
gen waren geplaatst. ‘De gegevens 
verbaasden ons wel. We hadden niet 
het vermoeden dat het wegtransport 
zo dominant aanwezig was.’
Het thema voor de ‘roadshow’ in 
Veendam was innovatieve logistiek 
naar Noord-Nederland, met als lei-
draad het transport van zeecontainers 

tussen de zeehavens en de noorde-
lijke regio. De corridorlogistiek naar 
het Noorden kan volgens de Amster-
dammers worden ‘verfijnd’, waarbij 
de nadruk ligt op intermodaliteit en 
duurzaamheid. 

Ruimtegebrek
Overtoom betoogde dat op natio-
naal niveau de zeehavens zich niet 
zozeer moeten bezighouden met de 
onderlinge concurrentie, maar dat 
er gezamenlijk meer moet worden 
gekeken naar de kansen en perspec-
tieven. Zo zou op het gebied van de 
informatietechnologie meer kunnen 

worden samengewerkt (standaardi-
satie). ‘De partijen moeten niet te 
afwachtend zijn.’
ICT, duurzaamheid, ruimte(gebrek), 

bereikbaarheid (congestie) en de mi-
lieu- en veiligheidseisen zijn items 
waar alle zeehavens mee worden 
geconfronteerd en die verbetering 
behoeven. Er worden meer eisen 
gesteld aan de havens als goed ge-
outilleerde overslagpunten. Maar 
vooral de zeehavens in het westen 

van het land komen ruimtelijk gezien 
steeds krapper te zitten als gevolg 
van de oprukkende stedelijke be-
bouwingen. Kades zullen een steeds 

schaarser goed worden en op die 
dreigende krapte moet worden ge-
anticipeerd.

Nieuwe terminals
De Amsterdamse havenautoriteiten 
waren in het Groningse land om hun 
multimodale havenfaciliteiten voor 

de noordelijke containermarkt te 
promoten. Noord-Nederland werd 
dan ook als een ‘natuurlijk achter-
land’ getypeerd dat via de binnen-
vaart en het spoor nog intensiever 
met de haven van Amsterdam kan 
worden verbonden. Manager Frank 
Ter Haak van de Amsterdamse Ter 
Haak Group, die een containerdepot 
in Veendam bezit, vertelde dat de 
achterlandverbindingen steeds be-
langrijker worden. ‘Ons achterland is 
het verlengde van onze terminals.’
Overtoom wees expliciet op het be-
lang van een achterlandstrategie en 
de noodzaak samenwerking te zoe-
ken. Zo wordt gesproken met Almere 
en Lelystad om daar inlandterminals 
te ontwikkelen. Hij vertelde ook 

graag te willen samenwerken met 
de inland-spoorterminal Groningen 
Railport in Veendam, waar Gronin-
gen Seaports de scepter zwaait, maar 
dat de Groningers zich tot dusver op 
de vlakte houden. ‘We hebben onze 
interesse getoond.’

Volgens de commercieel directeur 
heeft het Noorden een als belang-
rijk voordeel dat er nog voldoende 
ruimte is. Dit landsdeel is interes-
sant als vestigingslocatie en dat zou 
kunnen impliceren dat bepaalde 
goederenstromen in de toekomst 
anders gaan lopen. Zo loopt de 
Amsterdamse haven qua kolen- en 
olieterminals zo langzamerhand 
tegen de bovengrens aan.

Van de 850.000 teu gaan er 650.000 over de weg

Containervaart heeft in Noorden
groot marktaandeel te winnen

Door Tjakko Kars

Van de in potentie 850.000 containers die mo-
menteel jaarlijks van en naar Noord-Nederland en 
een deel van Flevoland worden getransporteerd, 
gaan nog altijd zo’n 650.000 teu over de weg. De 
overige 200.000 teu gaan via de binnenvaart en 
per spoor. Er valt voor deze twee transportmodali-
teiten dus nog veel te winnen.

Zeehaven Amsterdam
zoekt samenwerking

WERKENDAM

Scheepswerf Jooren in Werken-
dam heeft onlangs kraanschip 
Invotis VI (42 x 9,50 meter, 550 
ton) opgeleverd aan milieu-
bedrijf Bek & Verburg. Jooren 
bouwde eerder de zustersche-
pen Invotis lll, IV en V. 

Alle schepen zijn vanaf de kiel bij 
Jooren gebouwd. Hoofdmotor is een 
Volvo D16 MH van 600 pk bij 1800 
toeren. De 23 meter lange hydrauli-
sche kraan heeft een hijscapaciteit 
van 3 ton op 23 meter, 5 ton op 11 
meter en 12 ton op 5,60 meter. De 
Invotis IV gaat afvalstoffen ophalen 
van zeeschepen en zal vooral in Rot-
terdam worden ingezet.

‘Met de 23 meter lange kraan kun-
nen we complete vuilcontainers van 
het dek van zeeschepen halen’, zegt 
schipper Zemering, die al enkele ja-
ren bij het milieubedrijf werkt. ‘Al is 
de kraan voor sommige mammoet-
tankers nog aan de korte kant.’
Het meeste droge scheepsafval zit 
tegenwoordig in kliko’s. ‘Maar er 

zijn ook nog schepen waar het droge 
afval in vaten of zakken wordt be-
waard en er zijn schepen waar ze het 

afval gewoon los storten.’
De motoren van de Invotis VI draaien 
op zwavelvrije gasolie. ‘Het schip is 

daarmee geschikt voor de Tweede 
Maasvlakte.’
Bek & Verburg werkt in opdracht van 
rederijen. Afval wordt gescheiden 
opgeslagen voor recycling. Naast 
verpakt oliehoudend afval gaat het 
om kunststof, staal, hout en oude 
accu’s. Het ruim biedt plaats aan 
24 twintigvoets vuilcontainers in 
drie lagen. Er passen twee contai-
ners naast elkaar in het ruim. In het 
midden blijft dan een opening vrij 
voor de kraan.
De accommodatie van het voor de 
dagvaart gebouwde schip zit onder 
het stuurhuis. De Invotis VI heeft 
een duwsteven, wat het mogelijk 
maakt een 500 tons duwbak mee 
te nemen. Bek & Verburg verzorgt 
vuilnisophaaldiensten in alle zee-
havens. (HH)

www.bek-verburg.nl

ARLES

De haven van Arles aan de Rhô-
ne in Zuid-Frankrijk wil gaan uit-
breiden.

Bedoeling is dat de noordelijke kade 
met 100 meter wordt verlengd, zo-
dat er in de toekomst vier coasters 

en/of binnenvaartschepen tegelijk 
kunnen worden geladen of gelost. 
Er zijn ook plannen voor een con-
tainerlijndienst. Momenteel wordt in 

Arles veel kunstmest, cement, hout, 
turf en rijst overgeslagen. Vorig jaar 
is de overslag met 25% toegenomen 
tot 480.000 ton. (AvO)

• De coaster Abis Antwerpen en de 
voormalige coaster Andries aan de 
kade van Arles. (Foto Annemarie 
van Oers)

Haven Arles verlengt kade

Containertekort
ALKMAAR

De vraag naar zeetransport is zo 
gestegen dat rederijen te weinig 
zeecontainers hebben.

Het tekort kan volgens marktonder-
zoeker Dynamar nadelig zijn voor 
het herstel van de wereldhandel. 
Dynamar raamt het tekort op 2 mil-
joen, op een totaal bezit wereldwijd 
van 27 miljoen containers. Er kun-
nen volgens het onderzoeksbureau 
jaarlijks maximaal 1,5 tot 2 miljoen 
containers worden bijgebouwd en 
dat betekent dat het tekort zeker nog 
een jaar zal duren.

Er zijn in 2009 veel oude containers 
gesloopt en er is bezuinigd op het 
kopen van nieuwe. Het tekort aan 
containers wordt ook veroorzaakt 
door het onvoorziene sterke herstel 
van de wereldhandel. De container-
overslag in Rotterdam was het eerste 
kwartaal van dit jaar bijna terug op 
het recordniveau van begin 2008 en 
is sindsdien blijven groeien. En in 
China werd in mei een nieuw over-
slagrecord gehaald.
Bij het tekort speelt mee dat  in Eu-
ropa en de Verenigde Staten relatief 
veel lege containers achterblijven 
omdat er geen retourlading is naar 
Azië. Het tekort manifesteert zich 
voornamelijk in Azië. (MdV)

Odra Rhein Lloyd
vervangt directie
BERLIJN

Het bevrachtingskantoor Odra 
Rhein Lloyd in Berlijn, onderdeel 
van de DBR/Odratransgruppe, 
heeft een nieuwe directie.

Met onmiddelijke ingang werden af-
gelopen week de beide directeuren 
Dr. Dietmar Rehmann en Thomas 
Seider van hun functie ontheven. De 
71-jarige Stanislaw Wittkowski heeft 
de leiding overgenomen. Seider blijft 
wel in de raad van bestuur van de 
Deutsche Binnenreederei. Zijn 
collega Rehmann heeft de onder-
neming verlaten. Seider neemt zijn 
taken op de afdeling container- en 
zware-ladingtransport over. Tegen-
over Bonapart verklaarde Seider dat 
de verandering noodzakelijk zijn in 
verband met een lange-termijnstra-
tegie. (MP) 

Weer toename 
Frans vervoer 
over water
BÉTHUNE

Het vervoer over water in 
Frankrijk is in de eerste vijf 
maanden van dit jaar met 8,3 
procent gegroeid in verge-
lijking met vorig jaar, meldt 
Voies Navigables de France 
(VNF). 

In totaal werd in deze periode 
3,26 miljard tonkilometer ver-
scheept. Het aandeel van de 
binnenvaart in het totale Franse 
vervoer komt daarmee op 3,7 
procent, dat is 0,8 procent meer 
dan in 2007. Bij de andere mo-
daliteiten is volgens VNF nog 
nauwelijks sprake van groei. De 
grootste toename (+41,8 %) werd 
geregistreerd bij de metaalpro-
ducten. De landbouwproducten 
bleven met 137,6 miljoen tonki-
lometer extra (+15,8 %) echter 
de grootste goederenstroom. Het 
kolenvervoer steeg met acht pro-
cent.
Dalers waren het vervoer van 
kunstmest (-5,8%), auto’s en 
ander stukgoed (-3,8%) en 
bouwmaterialen (-1,7%). Het 
containervervoer wordt niet 
vermeld. 
Verdeeld naar regio nam het 
vervoer het meest toe in het 
Moezelbekken (+23,7%), op de 
voet gevolgd door het Noorden 
(+23,2%). Het Rhônebekken re-
gisteerde een toename van 10,7 
%, het Seinebekken slechts 0,8%. 
(AvO)

Jooren levert Invotis VI op

• De Invotis VI was te zien op de 
Open Havendag in Werkendam. 

(Foto’s  Hans Heynen).•In het tot terras omgebouwde scheepsruim was het goed zaken doen.

Terminal Andernach
ANDERNACH

Het Duitse Andernach heeft sa-
men met H&S Container Line zijn 
containerterminal uitgebreid.

Het totale oppervlak van de terminal 
bedraagt nu 42.000 vierkante me-
ter. De gemoderniseerde terminal 
heeft nu  een opslagcapaciteit van 
4000 teu. Voor de overslag van en 
naar treinwagons is 750 meter spoor 
beschikbaar. De containerbrugkraan 
heeft een hefvermogen van 50 ton. 
De modernisering van de terminal, 
die vorig jaar 76.000 teu behandelde, 
kostte circa 18 miljoen euro. Ander-
nach ligt aan de middenloop van de 
Rijn in Rheinland-Pfalz. Men ver-
wacht dat Andernach zal profiteren 
van de huidige exporthausse. (BS)
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www.jrrecruitment.nl

Kapiteins
met vooruitziende
bliK Kiezen carrière
bij jr shipping.

JR Shipping is een vooruitstrevende rederij. En dus een aantrekkelijke werkgever. Want JR Shipping werkt met de nieuwste schepen en techniek. In een omgeving

waarin kapiteins zich thuis voelen, en niet alleen vanwege de gunstige werkschema’s. Ontdek onze voorsprong dagelijks via ons nieuwe weblog jrrecruitment.nl.

Over vooruitziende blik gesproken!

Burando Maritime Services, is inmiddels een bekende naam binnen de Rotterdamse haven, met diverse activiteiten in
de maritieme dienstverlening. Als een sterk groeiende onderneming, met diverse kantoorlocaties en een eigen vloot
bestaande uit 20 binnenvaartschepen, zijn wij opzoek naar een 

schipper
week op week af systeemvaart  voor de B.V. SSL.
Het doel van de functie is:  Innemen, vervoeren en afleveren van verschillende ladingen m.b.v. een van onze unieke
kraanlichters, zodanig dat aan de wet- en regelgeving met betrekking tot scheepvaartverkeer, veiligheid en milieu
wordt voldaan.

De activiteiten bestaan onder andere uit:

• De werkzaamheden van de bemanning organiseren,  coördineren en controleren, rekening houdend met 
• veiligheidsvoorschriften en in functie van externe omstandigheden;
• Vaaropdrachten uitvoeren met het schip: goederen laden, transporteren en afleveren bij (zee) schepen en/of 
• terminals;
• De goede werking van schepen, installaties en materieel controleren, alsook de inventaris bijhouden en zonodig 
• bijbestellingen van materiaal/materieel of onderhouds- en herstellingswerken doen uitvoeren;
• Administratieve taken vervullen ter ondersteuning van de eigen opdracht: logboek invullen, Indien van toepassing: 
• bijhouden welke bemanning wanneer gewerkt heeft voor extra vergoedingen, scheepsverslagen maken bij averij;
• Regelmatig noodoefeningen organiseren (boot- en brandrol, "man overboord",...)
• Indien van toepassing: voor de schipper-bootsman: een matroos en/of riggers leiden in het uitvoeren van 
• onderhoudswerkzaamheden, dekactiviteiten (= laden, lossen, stouwen, borgen van vrachten) of bebakeningswerken, 
• en zelf actief aan deze taken deelnemen.
• VCA activiteiten

De funtie-eisen zijn:

• Grootvaarbewijs 1, Radardiploma, ADNR en Marifooncertificaat
• VCA Vol
• kennis van scheepstechniek (dek, bediening motoren, navigatie- en communicatie-apparatuur)
• kennis van de vaarwateren
• kennis van nautische en interne reglementen
• kennis van EHBO, reddings- en blustechnieken
• Leiding geven (gezag voeren)

Verantwoordelijkheidszin 
• Inzet en motivatie

Is stipt en beschikbaar
Is bereid op onregelmatige tijdstippen te werken (continudienst)

• Initiatief
Durft op basis van eigen ervaring en waarneming tegen een advies in te gaan
Neemt geen afwachtende houding aan bij het uitvoeren van een opdracht.

Solliciteren:
Beschik jij over een oplossingsgerichte mentaliteit, vind jij jezelf terug in bovenstaande, dan nodigen wij jou uit te rea-
geren. Wij ontvangen graag jouw motivatiebrief met daarbij je Curriculum Vitae via het e-mailadres: hr@burando.eu.

Contact informatie:
Ship Spares Logistics
T.a.v Vivian van der Heijde
Bunschotenweg 115
3089 KB Rotterdam

Een traditie in riviercruises!

I.v.m. uitbreiding van onze vloot zijn wij op zoek voor onze
uiterst moderne schepen naar de volgende functie:

1e en 2e Kapitein 
i.b.v. Rijn- en/of Donaupatent

Geschikte kandidaten hebben de juiste papieren, 
ervaring in de passagiersvaart, een verzorgd uiterlijk 

en kennis van de Duitse- en/of Engelse taal.

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden waaronder een
6/2 of 4/2 regeling.

Voor uitgebreide omschrijvingen bezoek onze website:
www.scylla-tours.com of bel tijdens kantooruren
naar Oliver Sassen op het nummer +32 3315 7372 

of +31646032855.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV en pasfoto 
kunt u richten aan: 

Scylla Tours AG, afd. Personeelszaken, 
p/a Postbus 26, 4850 AA  Ulvenhout,

Nederland
of per e-mail naar personal@scylla-tours.com.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

Gevraagd:

Kapitein
Dient in het bezit te zijn van 

Rijn-, Radar- en ADNR patent.

Werkschema: 
14 dagen op / 14 dagen af.

Sollicitaties te richten aan:
Naviglobe nv

Noorderlaan 96
BE-2030 Antwerpen

Tel.: 00-32-35.42.43.81
desk@naviglobe.be

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466
WWW.SCHUTTEVAER.NL
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Er zijn van die experimenten die je eenmaal in je le-
ven moet hebben gedaan. Op je kop aan een rekstok 
hangen en dan een glas met een rietje leegdrinken 
hoort daar bij. Het is verbazingwekkend te ervaren 
dat het drankje vanuit je mond kans ziet omhoog 
naar je maag te komen, zonder dat het via je neus 
weer naar buiten loopt. De zwaartekracht overwin-
nen is niet moeilijk dankzij het peristaltische prin-
cipe van de slokdarm.

Ook koeien melken is niet ingewikkeld: men neme de 
speen zo hoog mogelijk tussen duim en wijsvinger vast en 
blokkere zo het terugstromen van de melk. Door vervolgens 
één voor één de andere vingers aan deze houdgreep toe 
te voegen, kan de melk alleen maar naar de uitgang stro-
men en dat gebeurt dan ook. Ook dit is een peristaltische 
beweging. Het voortstuwen van een vloeistof in een slang 
kan gebeuren door de slang op één plaats dicht te knijpen 

en vervolgens op een plaats juist ernaast te knijpen en dan 
vervolgens weer een heel klein beetje verderop enzovoort. 
Zo’n voortschrijdende dichtknijping heet een peristaltische 
beweging en komt in de natuur veel voor.

Lange levensduur
Het is een pompsysteem dat de nodige voordelen heeft. Er 
zijn geen kleppen of ventielen voor nodig en de te pompen 
vloeistof komt alleen in aanraking met de binnenkant van de 
slang. Peristaltische pompen worden daarom toegepast op 
plaatsen waar de pomp een lange levensduur moet hebben, 
gemakkelijk schoon te houden moet zijn of tegen agressieve 
vloeistoffen bestand moet zijn. Er zijn tegenwoordig veel 
plastics, nylons en teflonachtige kunststoffen op de markt 
die zich goed weren tegen agressieve zuren. Slangen van 
deze materialen worden gebruikt in peristaltische pompen 
die tegen corrosie bestand zijn.
In kleine uitvoering vindt men peristaltische pompen in 

ziekenhuizen en chemische laboratoria, maar ze bestaan 
ook in grote uitvoering, bijvoorbeeld als vuilwaterpomp en 
zelfs als betonmortelpomp. Eventueel uitgeharde beton-
mortel kan namelijk snel uit de pomp worden verwijderd 
door de slang uit de pomp te nemen, hem te vervormen 
waardoor de mortel breekt en hem dan leeg te schudden. 
Uitgeharde beton is uit klassieke pompen met kleppen 
nagenoeg niet te verwijderen.

Glijschoen
Alle peristatische pompen bevatten dus een slang die via 
een vloeiende beweging steeds een beetje verderop wordt 
dichtgeknepen. Alleen de wijze waarop de slang wordt 
dichtgeknepen kan verschillen. De meest gebruikte manier 
is de slang in een cirkelvormige ruimte tegen de wand aan 
te leggen. Via rollende wieltjes wordt de slang tegen de 
wand dichtgedrukt en de vloeistof is gedwongen voor de 
wieltjes uit te stromen. Deze wieltjes kunnen vast op een 
uithouder zijn bevestigd of via een veer. In het laatste geval 
is de druk waarmee de slang kan worden dichtgeknepen 
beperkt. Moeten er extreem hoge drukken worden bereikt, 
dan worden de wieltjes helemaal overboord gezet en wordt 
de slang via een voortglijdende metalen schoen dichtge-

drukt. Hiermee is de pompdruk weliswaar 
op te voeren, maar neemt ook de wrijving 
toe waardoor de slang warm wordt. In de 
praktijk worden de glijschoenen vaak met 
olie of vet gesmeerd, waarmee de warmte 
wordt verminderd.

Duimfunctie
Een minder gebruikte manier is om in de 
ronde kamer een excentrische schijf op een 
as te bevestigen. Gaat deze as draaien, dan 
zal de schijf steeds op een andere plek de 
slang dichtknijpen. De slang moet bij dit 
systeem echt een volledige 360 graden rond 
liggen. Bij de eerder genoemde rollers en 
glijschoenen kan worden volstaan met een 
slang die 180 graden van de ruimte vult, 
tenminste, als sprake is van twee rollers. 
Het voordeel van het 360 graden-type is, 
dat de opbrengst per omwenteling groter is, 
ofwel voor een gelijkblijvende opbrengst 
hoeft hij minder hard te draaien.

Een laatste uitvoering van de peristaltische 
pomp komt het dichtst bij het melken van 
koeien. Het is de lineaire peristaltische 
pomp, waarbij de slang rechtuit is uitge-
strekt op een stevige plank die de functie 
van duim bij het melken overneemt. Boven 
deze plank zitten vlak naast elkaar een aan-
tal drukelementen die enigszins lijken op 
de vier vingers waarmee wordt gemolken. 
De drukelementen komen in een vloeiende 
beweging één voor één naar beneden. Als 
de elementen in een volgorde van links 
naar rechts worden geactiveerd, dan is de 
vloeistof ook gedwongen om van links naar 
rechts voor de neerdalende drukelementen 
uit te stromen.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Peristaltische pomp

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• Een lineaire perista-
tische pomp bevat een 
groot aantal drukcel-
len (links) die zo wor-
den aangestuurd dat de 
vloeistof in een gedeelte 
van de slang wordt ver-
plaatst.

• Een zo grote peristaltische pomp dat hij zelfs als een kruiwagen ver-
plaatst moet worden. Deze is van het 360 graden-type en bevat maar 
één rol die de vloeistof voor zich uitstuwt.

techniek

Momenteel wordt vloeibaar aard-
gas met tankwagens aangevoerd uit 
Spanje. ‘Als dat zo blijft komt er 
nooit een schip op vloeibaar aard-
gas.’ Daarom wil Doeksen, samen 
met LNG Europe en Cofely, een 
dochter van GDF Suez, een LNG 
bunkerterminal bouwen in Harlin-
gen.
De terminal gaat het vloeibaar 
aardgas leveren voor de nieuw te 
bouwen, op LNG varende ‘groene 
veerboot’, waarmee Doeksen de ver-
binding tussen Harlingen-Terschel-
ling-Vlieland wil gaan onderhouden. 
Voor de financiering van de terminal 
is een subsidieaanvraag ingediend 
bij het Waddenfonds.

Noorse kennis
Als de terminal er komt kan hij ook 

als LNG verdeelpunt dienen om an-
dere geïnteresseerde bedrijven van 
LNG te voorzien. Dat kan dan met 
tankwagens vanaf Harlingen worden 
aangevoerd. Het LNG wordt gele-
verd door de Noorse producent en 
distributeur Gasnor. Die beschikt 
over een LNG-shortseatanker, die 
ook in Noorwegen kleine terminals 
bevoorraad met LNG. ‘De voor de 
terminal en de veerboot benodigde 
LNG-techniek wordt in Noorwegen 
al zo’n tien jaar gebruikt en daar is 
nog nooit iets misgegaan. In Noor-
wegen staan op diverse plaatsen 
langs de kust en in de fjorden LNG-
terminals. Die bevoorraden daar de 
op LNG varende veerboten en doen 
tegelijk dienst als opslag voor an-
dere LNG- en aardgasgebruikers 
in de omgeving. Ik ben er dan ook 

van overtuigd dat er in Nederland 
belangstelling komt van bedrijven 
en schepen wanneer de terminal er 
is. Dan kan het ineens snel gaan, zo 
ging het in Noorwegen ook. Ook 
bussen en vrachtwagens kunnen op 
aardgas rijden. Wanneer je bij bussen 
samengeperst aardgas vervangt door 
LNG, neemt de actieradius ontzet-
tend toe.’
De LNG-terminals die momenteel 
in Rotterdam worden gebouwd 
acht Boorsma niet geschikt voor 
de scheepvaart. ‘Die leveren di-
rect aan energiebedrijven. Wan-
neer je daar zegt dat je 3000 ton 
nodig hebt, denken ze dat het per 
dag is in plaats van per jaar. Voor 
die terminals is de retailmarkt niet 
interessant. Dat geldt ook voor een 
eventuele LNG-terminal bij Delf-
zijl. Wij hebben nog overwogen om 
het LNG vanuit Zeebrugge aan te 
voeren, maar daar willen ze ook van 
kleine afnemers af.’

Kleine motoren
Voor het aandrijven van de ‘gas-elek-
trische’ veerboot overweegt Doeksen 
de aanschaf van aardgasgeneratoren 
van Mitsubishi, al komen ook andere 
motoren nog in aanmerking. ‘Vorig 
jaar dachten we nog aan dual-fuel-
motoren, om in geval van nood op 
gasolie te kunnen overschakelen, 

maar de kleinste dual-fuelmotoren 
van Bergen Diesel en Wärtsilä zijn 
eigenlijk nog te zwaar voor ons. Wij 
willen liever vier kleinere motoren. 
Daarmee kunnen we het vermogen 
beter op de vraag afstemmen. De 
veerboot wordt bovendien een alu-
minium catamaran. Wanneer je licht 

bouwt moet je geen zware motor in 
het schip zetten.’
Om het rendement van de aardgas-
motoren te verhogen wil Boorsma 
microturbines laten draaien op de 
restwarmte van de uitlaatgassen. 
‘Dat kan het rendement van aard-
gasmotoren met 15% verhogen. De 
motoren doen dan qua rendement 
niet onder voor dieselmotoren.’

Niet duurder
Boorsma verwacht dat de prijzen 
van aardgas en diesel de komende 
jaren uit elkaar gaan lopen door het 
afnemen van aardolievoorraden en 
het groeien van de aardgasreser-
ves. Nu zijn de prijzen van olie en 
aardgas nog gekoppeld. ‘Er is de 
afgelopen jaren op de raarste plek-

ken naar aardolie gezocht, maar 
daarbij is vooral heel veel aardgas 
gevonden.’
Over de veiligheid van LNG-moto-
ren en LNG-opslag maakt Boorsma 
zich geen zorgen. ‘LNG staat niet 
onder hoge druk en kan ook niet in 
één keer expanderen. Net als water 

gaat het koken als het warm wordt, 
waarbij het langzaam verdampt. Het 
is niet zo explosief.’
Het gebruik van LNG als brandstof 
leidt tot een belangrijke verminde-
ring van de milieulast. ‘De “lean 
burn” gasmotoren verminderen 
de uitstoot van NOx met 90%, die 
van zwaveloxide met 100%, die van 
fijnstof met 95% en die van CO2 
met 20%. ‘Gasmotoren zijn ook 
rustiger dan diesels, waardoor ook 
de geluidsemissie van de motoren 
met 50 tot 75% daalt.’ 

In een verdere toekomst kunnen 
de schepen mogelijk op biologisch 
methaangas varen, het zogenoemde 
Bio-LNG, dat vrijkomt bij de ver-
gisting van biomassa.

Rederij Doeksen wil zelf LNG-terminal bouwen in Harlingen

LNG is schoon maar niet verkrijgbaar
Door Hans Heynen

‘We willen graag een veerboot bouwen met aard-
gasmotoren’, zegt Henk Boorsma, manager nieuw-
bouw van Rederij Doeksen. ‘Ook anderen, zoals 
Rensen, willen op aardgas varende schepen in de 
vaart brengen. De verkrijgbaarheid van LNG is ech-
ter problematisch. Waar kun je bunkeren?’ ‘Scheepvaart niet interessant

voor grote LNG-terminals’

Door Hans Heynen

HAARLEM

Spaarnestad Motoren Revisie 
uit Haarlem heeft een 60 jaar 
oude MAN W6V 17,5/22A motor 
(150 pk bij 750 toeren) gerevi-
seerd voor het eveneens 60 jaar 
oude ms Nanny (17 x 4 meter), 
de voormalige Duitse tonnen-
legger Baumrönne uit Cuxha-
ven. Het revisiebedrijf bouwde 
twee oude motoren om tot één 
gereviseerde.

‘De motor verloor vorig jaar in rap 
tempo koelvloeistof en de olie werd 
ineens grijs’, vertelt eigenaar Wal-
ter Ostendorf. ‘Na een uitgebreide 
inspectie bleek de motor eigenlijk 

niet te redden. De zuigers rammel-
den in hun voeringen en die waren 
al overmaats. Het blok zelf bleek 
danig aangetast omdat er vroeger 
met zeewater werd gekoeld, wat op 
de Wadden ook nog eens vol zand 
zat.’
Volgens Frans Hof van Spaarnestad 
Motoren Revisie, had de vorige eige-
naar de motor met cement aan elkaar 
geplakt. Revisie leek dan ook geen 
optie meer, maar Ostendorf wilde 
zijn machinekamer dolgraag origi-
neel houden. ‘In het voorjaar van 
2009 hadden we in dok gelegen 

bij de firma Kramer in Zaandam. 
Een van de broers Kramer zei toen 
terloops dat ze nog zo’n motor tus-
sen de bramen hadden staan. ‘Laat 
maar komen’, zeiden ze, toen ze dat 
hoorden bij de Spaarnestad. Ze heb-
ben de motor van Kramer helemaal 
uit elkaar gehaald en tot het laatste 
boutje schoongemaakt.’

Enorm veel uren
‘Het was voor ons een mooie klus 
om de kennis over dit type motoren 
wat op te frissen, maar we zullen 
het niet gauw een tweede keer doen. 

Er zitten enorm veel uren in’, zegt 
Hof. ‘Maar ter lering en vermaak 
was het een mooi project. De jongere 
personeelsleden hadden nog nooit 
zoiets bij de hand gehad.’
Met zijn 4500 kilo weegt de motor 
aanzienlijk meer dan huidige mo-
toren in deze vermogensklasse. ‘Bij 
moderne motoren levert één cilinder 
nu evenveel vermogen als alle zes 
cilinders van deze motor samen. Wat 
dat betreft is er de afgelopen 60 jaar 
veel veranderd.’
Voordeel van de relatief lage be-
lasting is, dat de toleranties groter 
zijn. ‘Een tiende meer of minder is 
bij zo’n motor niet zo’n probleem. 
Daardoor konden we de beste oude 
zuigers er met grotere veren terug 
in zetten en cilindervoeringen ho-

nen voor hergebruik. Als dat niet 
mogelijk was geweest, hadden we 
1000 euro per zuiger en 1500 euro 
per voering moeten uitgeven. Dat 
was te duur geworden en hadden 
we er een DAF ingezet.’

De revisie kostte uiteindelijk rond 
35.000 euro. Ostendorf hielp zelf 
mee met het schoonmaken en ont-
roesten van het blok en van de on-
derdelen die voor de revisie waren 
geselecteerd. ‘Ostendorf verslijt die 
motor niet meer’, zegt Hof. Spaar-
nestad Motoren Revisie reviseert 
normaal motoren voor werkschepen, 
offshore-installaties en patrouille-
schepen van de overheid.

www.spaarnestad.nl

PAPENDRECHT

Deen Shipping, Pon Power en 
INEC hebben de eerste fase van 
het LNG Dual Fuel-project afge-
rond. Doel van het project is om 
uit te testen of LNG geschikt is 
als brandstof voor binnenvaart-
schepen. Gebruik van LNG kan 
de schadelijke emissies van de 
binnenvaart beduidend omlaag 
brengen.

De afgelopen maanden is gewerkt 
aan de ontwikkeling en bouw van 
de dual fuel-constructie die aan 
boord van de in aanbouw zijnde 
type C tanker Argonon de Cater-
pillar hoofdmotoren van brandstof 
gaat voorzien. De dual fuel-appli-
catie is in de testfaciliteiten van 
Pon Power beproefd. De mogelijke 
gas-dieselverhoudingen zijn getest 
en de eerste emissiemetingen zijn 
verricht. De resultaten zijn zodanig 
dat besloten is door te gaan met de 
vervolgactiviteiten.
In de komende maanden wordt 
verder gewerkt aan de dual fuel-
applicatie aan boord en zal nadere 
afstemming plaatsvinden met de 
scheepvaartinspectie en klassen-
bureaus. Bedoeling is dat de dual 
fuel-motoren eind 2010 worden in-
gebouwd in de Argonon. Het schip 
wordt naar verwachting in het eerste 
kwartaal van 2011 opgeleverd en 
gaat varen voor VT, die het dual 
fuel-initiatief volledig ondersteunt. 
De partijen zullen de techniek de 

komende twee jaar verder blijven 
ontwikkelen en testen, zowel door 
middel van een proefopstelling, als 
aan boord van het schip.
Een belangrijke toets is of de emis-
siereducties worden gerealiseerd. 
Daarnaast zal worden geëvalueerd 
in hoeverre LNG dual fuel zorgt voor 
een verlaging van de totale kosten 
van de bedrijfsvoering. Het project 
wordt gesubsidieerd door Verkeer 
en Waterstaat. Subsidieverstrekker 
is Agentschap NL. (HH)

Caterpillar komt
met EGR-motoren
PAPENDRECHT

Caterpillar lijkt definitief te 
hebben gekozen voor uitlaat-
gassenrecirculatie (EGR) om de 
NOx-uitstoot van de motoren te 
verlagen.

Eind 2010 brengt het concern moto-
ren op de markt met EGR, roetfilter 
en een zonder ureum werkende die-
seloxidatiekatalysator (DOC) voor 
het verminderen van de schadelijke 
uitstoot. De voor industrieel gebruik 
bestemde motoren voldoen daarmee 
aan de 1 januari 2011 van kracht 
wordende strengere emissienormen 
voor dit type motoren. In Europa 
moeten de motoren dan voldoen aan 
Stage IIIb en in de Verenigde Staten 
aan Tier 4 Interim. De uitstoot van 
fijnstof daalt door de maatregelen 
met 90% en de emissie van stikstof-
oxiden (NOx) met 45%. Caterpillar 
noemt de nieuwe combinatie van 
emissieverlagende technieken de 
‘Single Fluid Solution’.
Bij recirculatie van uitlaatgassen, 
wordt een deel van het uitlaatgas 
teruggevoerd naar de luchtinlaat. 
Door de uitlaatgassen te koelen 
kan de temperatuur in de cilinders 
beter worden geregeld en daarmee 
de controle over de NOx-productie 
van de motor. De Single Fluid So-
lution wordt aangestuurd door een 
geavanceerd elektronisch meet- en 
regelsysteem. Het grote voordeel van 
het systeem is volgens Caterpillar 
dat geen ureum hoeft te worden 
gebruikt. (HH)

De Lange en Schalk 
in KVNR-bestuur
ROTTERDAM

Pim de Lange, algemeen direc-
teur van Stena Line en Peter 
Schalk, directeur van Arklow 
Shipping Nederland, zijn geko-
zen in het bestuur van de Ko-
ninklijke Vereniging van Neder-
landse Reders (KVNR). 

De redersvereniging had  twee 
vacante bestuursposities door het 
vertrek van Ed Nobel, tot voor kort 
algemeen directeur van Feederlines 
en Roel Vermeulen van John T. Ess-
berger. (LR)

Dual fuel-installatie lijkt geschikt
voor inbouw in tanker Argonon

Revisie ter lering en vermaak

Geen MAN overboord

• De MAN W6V in de bramen op het werfterrein van Kramer in Zaandam. • Tijdens de revisie wordt de motor van Kramer, aangevuld met onderdelen van de uit de Nanny 
komende motor, opnieuw opgebouwd.

• De gereviseerde motor wordt in de machinekamer geplaatst.

• De Nanny.
(Foto’s Walter 

Ostendorf)
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Meer tongschar, zeeduivel en kreeft

URKijsselmeer
Met 22 aanvoerders bereikte de Ur-
ker afslag vorige week een omzet 
van 44.651 euro. De hoogste besom-
ming bedroeg 5490 euro.
De aalaanvoer bestond uit 237 kilo 
fuikaal dik voor 4,99, 229 kilo half-
dik voor 7,74 en 220,5 kilo normaal 
voor 11,23, 12,5 kilo schietfuikaal 
voor 4,98, 295 kilo voor 7,10 en 
387,5 kilo voor 10,78 euro, 304 
kilo fuikaal groot voor 5,06, 311 
kilo voor 7,42 en 553 kilo voor 
10,73, 418 kilo lijnaal dik voor 4,83, 
333,5 kilo halfdik voor 7,69, 393 kilo 
normaal voor 13,89 en 62 kilo dun 
voor 16,87, 21 kilo kistaal dik voor 
5,03, 56,5 kilo halfdik voor 7,55 en 
30,5 kilo normaal voor 10,75, 41,5 
kilo schieraal normaal voor 9,16 en 
40,5 kilo schieraal dun voor 9,28, 34 
kilo vaalwateraal voor 4,93, 49 kilo 
voor 7,87, 220,5 kilo voor 19,80 en 
41,5 kilo voor 18,51 euro per kilo. 
Verder was er 332 kilo snoekbaars 
voor 8,59, vier kilo rode baars voor 
0,46, 183,5 kilo krab voor 3,88, 34,5 
kilo stroppers voor 10,79 en 56 kilo 
midden Markerwaard voor 11,98 per 
kilo. (WBV)

De aanvoer was met 21.633 kis-
ten 2300 kisten groter dan vorige 
week. Die stijging was voorna-
melijk te danken aan de toename 
van enkele soorten die men ge-
woonlijk als bijvangst bestempelt, 
zoals tongschar, zeeduivel en 
kreeft, terwijl ook de kabeljauw 
een groter aanbod liet zien. De 
scholaanvoer bleef vrijwel gelijk 
en nam als gewoonlijk verreweg 
de belangrijkste plaats in.
In vergelijking met vorige week 
deed de schol het vrijdag niet 
slecht, waarbij moet worden aan-
getekend dat  het aandeel van de 
Doggerschol tamelijk groot was. 
Het verschil tussen deze schol 
en die van de andere visgron-
den bedraagt 0,07 tot 0,35 per 
kilo; het laatste getal betreft dan 
vooral de grootste soort. Maandag 
werd het wat minder en kwamen 
de daggemiddelden weer terecht 
op die van maandag 21 juni. In 
het vangstbeeld kwam evenmin 
verandering. Een vast aantal 
kotters komt wekelijks met 500 
tot 900 kisten., terwijl vooral de 
tongvissers het met erg weinig 
schol moeten doen. Tong was er 
wat minder, de extra aanvoer uit 
de Golf van Biskaje van vorige 
week ontbrak. De prijzen stonden 
maandag al wat onder druk, on-
danks een kleine opleving tijdens 
de tweede ochtendveiling. Tijdens 
de middagverkoop brokkelden de 
prijzen langzaam verder af. On-
danks de geringe aanvoer op beide 
aanvoerdagen werd het maandag 
nog wat minder, waarbij vooral 
de soort grootmiddel het moest 
ontgelden.
Tarbot was er evenveel als vorige 
week, van het aanbod was ruim 
5000 kilo afkomstig uit de Oost-
zee. Vrijdag herstelden de prijzen 
van de drie grootste soorten zich 
iets van de terugval van vorige 
week, maar maandag gingen met 
name diezelfde soorten gevoelig 
onderuit. Of die terugval bij de 
duurdere vissoorten het gevolg is 
van de zeer hoge zomertempera-
turen zal wel een vraag blijven, 
want de prijzen van de griet wa-
ren daarmee in tegenspraak, die 
brachten goed geld op.
Bij de kabeljauw zouden de 
weeromstandigheden weer wel 
een rol kunnen spelen, gezien de 
verschillen tussen de noteringen 
van vrijdag en die van maandag. 
De aanvoer was beduidend groter 
dan vorige week. Vrijdag kreeg 
het aanbod een flink steuntje door 
de vangst van een tweetal kotters 
die elk voor 80 kisten zorgden. 
Maandag deed dat een span 200 
kisten. Het duo kwam ook met 50 
kisten schelvis, een zorgenkind 
van de vissers. De grote soorten 
brengen nog wel wat op, maar 
bij de kleine soorten pleegt de 
prijs, zodra de kleinhandel haar 
part heeft gekocht, angstwekkend 
in de buurt van de minimumprijs 
te komen.
Van de rode poon waren 500 kis-
ten afkomstig van de flyshooters. 
Vrijdag gingen de prijzen gedu-
rende de verkoop licht omhoog 
om uit te komen op gemiddeld 
7,70 (super), 5,20 (1), 2,55 (3) 
en 1,26 (4) en dat zijn normale 
prijzen. De rode poon van de 
andere aanvoerders bleven het 
redelijk doen met 2,20 (1) 2,00 
(2) en 0,65 (3).
Er was één flyshooter met een 
vangst van 1580 kilo mul. Die 
werd verhandeld voor 8,50 (1), 
6,60 (2), 5,90 (3) en 5,96 (4).
De kreeftenvisserij, die vorige 
week rustig op gang kwam, 
breidde zich uit. Vrijdag was er 
een trio met een vangst van samen 
6500 kilo die vlot voor redelijke 
prijzen van de hand gingen.

De weekomzet bedroeg ruim 2 
miljoen euro, maar weinig meer 
dan vorige week  De grotere aan-

voer werd in mineur gecompen-
seerd door de lagere prijzen van 
met name de duurdere vissoorten. 
Het aantal aanvoerders was met 
76 wat kleiner. De besommingen 
van de tongvissers was wat be-
ter door licht grotere vangsten. 
Ook de flyshooters hadden een 
redelijke visweek. De echt goede 
besommingen waren voor kotters 
met 600 tot 900 kisten schol.

De aanvoer bestond uit: 30.960 
kilo tong, 26.838 kilo tarbot, 3296 
kilo griet, 24.380 kilo tongschar, 
3625 kilo mul, 14.666 kilo Noorse 
kreeft, 14.666 kisten schol, 1474 
kisten schar, 156 kisten bot, 738 
kisten kabeljauw (Noordzee), 266 
kisten kabeljauw (Oostzee), 119 
kisten wijting, 100 kisten schel-
vis, 134 kisten heek, 110 kisten 
makreel, 751 kisten rode poon, 
250 kisten grauwe poon, 4670 kilo 
krabben, 1358 kilo wulken.

Gemiddelde prijzen:         vrijdag maandag
tong:          
groot  24,45 23,69
grootmiddel  18,00 16,28
kleinmiddel  14,99 14,37
klein I  11,52  10,84 
klein II  9,04 8,72 
tarbot: 
super  16,42 16,36
1  15,33 13,44
2  12,77 10,63    
3  11,40   9,20 
4   9,97  8,12 
5   8,10 7,49 
6    5,56  5,06
griet:
super  11,83 11,96
1  11,48 10,66
2    8,02  8,48 
3    3,82 4,15 
tongschar:
1  6,22, 5,30
2  4,39 3,85
3  3,23  3,42
mul:
1  7,66 6,31
2  5,71 4,00
3  4,95 2,26
4  5,96 0,85
zeeduivel:
1  4,94 4,66
2  4,90 4,73
3  4,81 4,54 
4  4,06 4,18
5  2,79 3,46
Noorse kreeft:
1  8,08 9,13
1 kl.  6,37 -,--
2  5,77 5,20
2 kl.  4,60 -,--
3  3,92 -,--
staartjes  4,71 3,50
schol: 
1  2,42 2,11
2  1,82 1,61
3  1,48 1,37
4  1,40 1,37
schar:  0,84  0,71
bot:  0,41 0,35
kabeljauw (Noordzee):  
1  4,66 3,52
2  4,12  3,18
3  3,69 2,69  
4  3,22 2,25
5  2,67  1,86
6  1,84 1,29
kabeljauw (Oostzee):
1  -,-- 1,42 
2  -,-- 1,64
3  -,-- 1,66
4  -,-- 1,69
5  -,-- 1,30
6  -,-- 1,09
wijting            
gestripte  0,69 0,52
dicht  0,44 -,--
schelvis: 
1  2,34 1,86
2  2,18 1,51
3  1,23 0,19
4  -,-- 0,51
Rode poon:
super  7,70 7,99
1  6,62 3,35
2  4,24 3,08
3  2,09 1,64
4  1,26 1,96
grauwe poon  0,39 0,38

Concreet betekent dit dat met het 
oog op het in 2015 bereiken van 
de maximaal duurzame opbrengst 
(MSY of Maximum Sustainable 
Yield) waar nodig de vangstmo-
gelijkheden verder moeten worden 

verminderd dan de gebruikelijke 
15%. Volgens de Commissie zal de 
noodzakelijk reductie tot maximaal 
25% kunnen oplopen, wil men de 
MSY in 2015 verwezenlijken.
De EU-ministers van Visserij be-

spraken de vangstmogelijkheden 
voor 2011 en volgende jaren begin 
deze week in Luxemburg zonder tot 
besluiten te komen. Dat gebeurt pas 
in december. Demissionair minister 

Gerda Verburg (LNV) verklaarde 
het Commissievoorstel te steunen. 
Wel vindt zij het noodzakelijk dat 
bij het bepalen van de MSY-niveaus 
een gedegen wetenschappelijke on-
derbouwing wordt gegeven. Verburg 
is er verder voorstander van dat ook 
maatschappelijke organisaties en de 
industrie worden betrokken bij de 

voorbereiding van de besluitvor-
ming over de hervorming van het 
visserijbeleid.
In verband met de afwezigheid van 
maatschappelijk advies over bepaal-

de visbestanden wil Verburg dat voor 
deze bestanden dezelfde vangsten 
worden toegestaan in 2011 als voor 
dit jaar. Dat geldt volgens haar onder 
meer voor tarbot en griet.

Kerndoelen
Wat de discussie binnen de EU 
over de hervorming van het ge-

meenschappelijk landbouwbeleid 
betreft, refereerde Verburg aan het 
overleg daarover dat zij eerder had 
met de Tweede Kamer. Naar Neder-
landse opvatting moet het toekom-
stige visserijbeleid van de EU in 
de eerste plaats zijn gebaseerd op 
duurzaam gebruik en instandhou-
ding van natuurlijke hulpbronnen 
en ecosystemen in zee. Dat geldt 
zowel voor de wateren binnen de 
EU als daarbuiten. Volgens Verburg 
moet er verder perspectief worden 
geboden voor een maatschappelijk 
aanvaardbare en duurzaam opere-
rende visserijsector, die voorziet in 
een belangrijke vraag naar voed-
sel. Verburg: ‘Het visserijbeleid van 
morgen moet eenvoudig, doeltref-
fend, uitvoerbaar en handhaafbaar 
zijn.’

Met het oog op maximaal duurzame opbrengst in 2015

EU voorziet drastische vangstbeperkingen
Door Jan Schils

De Europese Commissie heeft de ministers van Vis-
serij van de EU-lidstaten gewaarschuwd dat, hoewel  
sprake is van enig herstel in de Noordzee, nog steeds 
veel visbestanden in de Europese wateren worden 
overbevist. Daarmee zal volgens haar bij het vaststel-
len van de vangstmogelijkheden voor 2011 en vol-
gende jaren rekening moeten worden gehouden.

Besluiten worden dit
najaar genomen

Tonijnstrijd escaleert
VALLETTA

De marine van Malta is ingezet 
om een einde te maken aan ac-
ties van Greenpeace tegen to-
nijnvissers op de Middellandse 
Zee.

De actievoerders hebben 13 juni 
geprobeerd blauwe tonijn uit een 
grote kooi van de vissers te bevrij-
den, waarbij ze door de vissers met 
lichtkogels werden beschoten. De 
marine zette waterkanonnen tegen 
de actievoerders in.
Volgens wetenschappers is het be-
stand aan blauwe tonijn in de Mid-
dellandse Zee de afgelopen 20 jaar 
met 80% gedaald. Hoewel de EU 
voor een handelsverbod op blauwe 
tonijn is, moet hiervoor eerst de 
conferentie ter bescherming van 
de Atlantische tonijn worden afge-
wacht. Die heeft komende herfst 
plaats, zodat een verbod er zeker 
niet voor 2011 komt. (MP)

Nieuwe kustroute
mosselvissers
YERSEKE

Mosselvissers mogen vanaf nu 
dicht onder de kust varen tus-
sen de Waddenzee en de Oos-
terschelde.

Zij zullen hiervoor niet meer worden 
beboet. Verkeer en Waterstaat bereid 
een wijziging van de regels voor die 
de zone kustverkeer uitbreidt met 
de monding van de Oosterschelde. 
Hierdoor is de Oosterschelde een 
bestemming en kunnen mossel-

kotters van de Waddenzee naar de 
Oosterschelde vice versa legaal in 
de zone kustverkeer bij Hoek van 
Holland varen.
De aanpassing biedt de mosselkot-
ters een veilige en een kortere route, 
die brandstofbesparing en een betere 
kwaliteit mosselen oplevert. Tot nu 
toe moeten mosselkotters gebruik-
maken van het verder uit de kust 
gelegen verkeersscheidingsstelsel.
Dat staat echter op gespannen voet 
met het Vissersvaartuigenbesluit dat 
bepaalt dat mosselkotters om vei-
ligheidsredenen, binnen het voorge-
schreven vaargebied, onder de kust 
moeten blijven varen. (HH)

Door Heere Heeresma jr.

NEW ORLEANS

Voor de buitenwereld lijkt het 
duidelijk: BP is de grote boos-
doener in het drama van de lek-
kende oliebron in de Golf van 
Mexico. En de bewoners van de 
Mississippidelta, waarvan velen 
werkzaam zijn in de visserij of 
daaraan verbonden sectoren, 
zijn dan ook woedend dat er 
ontoelaatbare risico’s zijn geno-
men bij het boren naar olie op 
grote diepte. Maar slechts weini-
gen die hun brood op of aan het 
water verdienen zouden de olie-
industrie graag zien verdwijnen.

De Amerikaanse Golfkust is de 
grootste leverancier van garnalen 
en oesters in de Verenigde Staten. 
De visserij is er dan ook een eco-
nomische factor van belang. Maar 
de echte motor van de plaatselijke 
economie is de oliewinning voor de 
kust. Nu de visserij langs een groot 
deel van de Golf van Mexico vanwege 
de olievervuiling door de overheid is 
stilgelegd, is het belang van de olie-

industrie alleen maar toegenomen. 
En voor de vissers is werken voor 
BP de enige manier om nog geld te 
verdienen.

Schadeclaims
De oliemaatschappij betaalt eigenaars 
van vissersboten tot 2000 dollar per 
dag om deel te nemen aan de schoon-
maakoperaties op zee en tussen de 
eilandjes van de Mississippidelta. 
‘Met dit programma maken we ge-
bruik van de plaatselijke kennis’, 
verklaarde BP-woordvoerder Marti 
Powers tegenover de BBC. ‘Deze vis-
sers kennen de wateren beter dan wij 
en hun boten zijn bijzonder geschikt 
voor dit werk.’
BP heeft gezegd dat vissers die 
schoonmaakwerk doen het recht 
behouden een schadeclaim vanwege 
gederfde inkomsten in te dienen.
‘Als we geen schadeclaim mogen 
indienen, kunnen ze dat schoon-
maakwerk zelf doen’, zegt Terry 
Vegas uit Grand Isle, Louisiana, die 
een claim indient namens haar man, 
een garnalenvisser die aan de schoon-
maakoperatie deelneemt. Ze zegt dat 

de 5000 dollar per maand die ze als 
schadevergoeding van BP ontvangen 
een druppel op de gloeiende plaat is. 
‘Ik weet niet hoe dit verder moet. 
Over twee of drie jaar zitten we nog 
met de gevolgen.’

Naar Brazilië
De ironie dat ze nu werken voor het 
bedrijf dat hun inkomstenbron en ma-
nier van leven misschien voor vele 
jaren kapot heeft gemaakt, ontgaat 
de vissers van de Mississippidelta 
niet. Toch klinkt er uit hun gelede-
ren weinig protest. Ze willen de olie-
industrie niet voor het hoofd stoten, 
zeker niet nu hun afhankelijkheid 
ervan nog groter is geworden. Het 
moratorium van president Obama op 
oliewinning op grote diepte heeft de 
Amerikaanse wateren niet aantrek-
kelijker gemaakt voor de oliemaat-
schappijen. Er zijn al tekenen dat ze 
hun boorplatformen van de Golf van 
Mexico willen verplaatsen naar de 
kust van Brazilië, waar grote olie-
vondsten zijn gedaan. Iedereen in de 
Mississippidelta beseft dat de ramp 
dan compleet zou zijn.

Motorrevisie
STELLENDAM

Machinefabriek Padmos in Stellendam heeft de BL-899866 Maria Magdalena uit het Franse Boulogne-Etaples 
voor de wal. De 24,75 meter lange kabelaar uit 2001 zal bij de vestiging van Padmos in Stellendam een revisie 
van de hoofdmotor ondergaan. (Foto Bram Pronk)

Verdwijnen oliewinning zou nog grotere ramp zijn

Vissers Golfkust werken nu voor BP

Vuurdoop 
visserijleerlingen
KATWIJK

Leerlingen van de visserijschool van 
het Scheepvaart- en Transportcol-
lege in katwijk hebben afgelopen 
weken voor de kust van Katwijk een 
‘basic safety training’ gedaan als 
onderdeel van het lesprogramma. 
Eenmaal van wal met de KNRM-
reddingsboot De Redder werden ze 
opgehezen door een SAR-helikopter 
van Nogepa Offshore. Weer terug 
op de reddingsboot moesten ze het 
water in om daarna mee te maken 
hoe ze door de reddingsboot werden 
binnengehaald. Aan het einde van 
de oefening gingen ze net buiten de 
branding overboord om zelf hun weg 
naar het strand vinden. Ze hadden 
het koud gekregen, maar kwamen 
toch breed lachend het strand op. 
Een snorkelduiker een twee boten 
van de Katwijkse Reddingsbrigade 
zorgden voor de beveiliging. (Foto 
Ko van Leeuwen)

Belgica-mossel doet
het steeds beter
BRUSSEL

De kweek van Belgica-mosselen 
door middel van de hangcultuur 
aan drijvende pontons voor de 
kust van de Belgische badplaats 
Nieuwpoort blijkt succesvol.

Kwekerij Rynaert-Versluys ver-
wacht dit jaar een mosseloogst 
van 300 ton en dat betekent een 
verdrievoudiging ten opzichte van 
vorig jaar. De Belgica-mosselen zijn 
door hun manier van kweken klei-
ner dan de Zeeuwse mosselen. Er 
zijn drie klassen: de juniors tot vijf 
centimeter, de prestige van vijf en 
zes centimeter en de royals van meer 
dan zes centimeter. Het vleesgehalte 
bedraagt momenteel tussen de 30 en 
35%. Later in het seizoen kan dat 

oplopen tot 45%. Dat er dit jaar drie 
keer zoveel kan worden geoogst als 
de afgelopen jaren is te danken aan 
de toenemende kennis en ervaring 
van de kwekers.
De distributie van Belgica-mosse-
len gebeurt voortaan via de visvei-
lingen van Zeebrugge en Oostende. 
Daar kunnen de groothandelaren hun 
bestellingen plaatsen. Er wordt daar-
na afhankelijk van de vraag geoogst. 
Bij stormweer dat enkele dagen 
aanhoudt, kan de aanvoer tijdelijk 
stilvallen. De prijs ligt ook vast. De 
groothandelaren betalen gemiddeld 
4 euro per kilo mosselen.
Intussen gaat het wetenschappelijk 
onderzoek naar nieuwe mogelijkhe-
den voor vis- en schaaldierenkweek 
aan de Belgische kust voort. Onder-
zocht wordt onder meer of er ook 
tussen de windmolens voor de kust 
een kweekproject voor mosselen mo-
gelijk is. (JS)

Fishing for Litter Award
HARLINGEN

Schipper Hessel de Vries en zijn bemanning van de Urker kotter UK-64 Mattanja heeft de Fishing for Litter Award gewonnen. ‘Fishing for Litter’ is 
een project van KIMO Nederland en België, een vereniging van kustgemeenten voor de veiligheid en het milieu van de Noordzee en haar kuststreken. 
Aan het Fishing for Litter-project nemen 81 schepen uit 12 havens deel, waardoor jaarlijks meer dan 300.000 kilo afval uit zee wordt verwijderd. Vuil 
dat in de netten terechtkomt wordt niet meer terug in zee gegooid, maar aan wal gebracht. (Foto Gert Gort)

DEN HAAG

De Raad van State moet van 
garnalenproducent Heiploeg in 
Zoutkamp enkele dwangsom-
men van maximaal 200.000 
euro van tafel halen. Een woord-
voerder van het bedrijf eiste dat 
maandag bij de Raad in Den 
Haag.

Heiploeg kreeg de dwangsommen 
van het waterschap Noorderzijlvest, 
omdat het bedrijf langdurig zwaar 
vervuild afvalwater loost op een 
naastgelegen sloot. Het waterschap 
constateerde meerdere keren teveel 
stikstof en fosfaat in het afvalwater 
van Heiploeg. Ondanks vele pogin-
gen om het bedrijf aan te pakken, 
bleven de lozingen doorgaan. Uit-
eindelijk was voor het waterschap 
de maat vol.
Heiploeg vindt het vreemd dat de 
dwangsommen werden opgelegd, 
want er was volop overleg gaande 
tussen het bedrijf en het waterschap. 

Ook waren deskundigen ingescha-
keld om voor Heiploeg naar een op-
lossing van het probleem te zoeken. 
De dwangsommen waren daarom 
ongepast, aldus de woordvoerder.
Maar het waterschap wuift de be-
zwaren weg. Heiploeg controleerde 
zelf te weinig wat er in de sloot werd 
geloosd. De garnalenproducent had 
ook zijn afvalwater in een eigen bas-
sin kunnen opvangen, zegt het wa-
terschap. Bij te hoge concentraties 
fosfaat en stikstof kon het afvalwater 
dan worden afgevoerd naar een ri-
oolwaterzuivering.
Die dure optie was bij Heiploeg 
blijkbaar niet in beeld. Het bedrijf 
drong er bij de Raad zelfs op aan 
om de normen voor de lozingen 
voortaan maar te versoepelen. Het 
waterschap vindt dit geen goed idee. 
Bovendien gelden er Europese nor-
men, waaraan het waterschap niet 
zomaar kan sleutelen.
De uitspraak volgt binnen enkele 
maanden.

Garnalenproducent
bestrijdt dwangsom
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DIE GOEDE OUDE TIJD

De Oude Schans in 1938. Echt Amsterdams met 
links gemotoriseerde dekschuiten en bij de Montel-
baanstoren de dekschuiten van de kolenhandelaren, 
waaronder de Firma Pascal. Tot enkele jaren geleden 

lagen hier de waterboten. De dekschuit met zakgoed 
ligt voor de invaart van de Rechtboomssloot, die de 
verbinding vormt met de Geldersekade.

Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
29 juni 1940

Voor het leggen van mijnen in de zeegaten gebruikten 
de Torpedisten zware, zeewaardige schokkers. Ook uit 
strategische overweging, ze vielen niet op tussen de 
Zeeuwse vissersschepen. De mijn hing aan de snoes, de 
zware stevenbalk, werd in het water gelaten en de ont-
steking kon op afstand worden bediend. Tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog legden zij explosieven in de Beneden 
Merwede.

De eerste Torpedistenschokker, de TD-1, was nog van hout 
en werd in 1882 vervangen door een schokker van puddel-
ijzer, gebouwd door de werf van Foppe Smit in Kinderdijk. 
Deze schokker, 17,80 meter lang, zeilt nu nog als de KL-26 
vanuit Enkhuizen. In 1882 volgde de Raptor. Deze heeft net 
een ingrijpende opknapbeurt gehad en ligt nu in een sloot bij 
Makkum te wachten op een nieuwe eigenaar. In 1883 volgde 
de MD-3, 30 centimeter korter. Deze schokker is nog het meest 
in oorspronkelijke staat: een stevig, houten dek, kompaspaal 
en met de eerste, achtkantige steekmast van longlife pitchpine, 
14 jaarringen op een duim. Als laatste bouwde Foppe Smit in 
1908 de Witte Olifant.

Te duur
De Torpedisten onderhielden hun schepen goed, want ook de 
Lemsteraak Netty, in gebruik bij de officieren, en de stoomsleper 
Rosalie, de huttenboot van de Torpedisten, varen nog. In 1922 
verhuisde het korps Torpedisten en pontonniers van Den Briel 
naar Dordrecht, in 1923 werden de schokkers te koop gezet. Het 
duurde te lang voordat zij naar hun post zeilden. De vissers van 
Klundert kochten deze sterke, zeewaardige schepen wat graag 
voor 1800 gulden. Ze werden voor anker in de stroomgaten 
gelegd, op een zware lier werd een groot kuilnet overboord 
gedraaid. Ansjovis, spiering en paling was de vangst.
Alleen de Witte Olifant werd te duur gevonden en bleef bij de 
torpedisten. Ze werd af en toe gebruikt als opleidingsschip. 
De laatste gezagvoerder, de heer Brugma, heeft tot het laatst 
de inbouw van een motor weten tegen te houden, want zo 
kon de vijand haar niet horen aankomen. Rond 1960 werd ze 
toch verkocht en mogelijk heeft ze daarna nog een jaar gevist, 
daarom staat er nu nog een zware ankerlier voorop. Maar de 

ankerkuilvisserij loonde al niet meer door de komst van de 
Deltawerken.

Werphengels
Er brak een onduidelijke periode aan. In 1972 gaf P. Schoen 
de Witte Olifant in bruikleen aan de KNZ&RV in Muiden als 
moederschip bij het jeugdzeilen. Maar zo’n zware schokker 
vaart niet makkelijk, het werd geen succes. Ze lag een tijd op 
Schellingwoude met een vaar- en duikschool aan boord. In deze 
jaren kwam ook de eerste motor, een DAF 575, aan boord.
Jos Scholten deed een opleiding in elektrotechniek, maar in zijn 
vrije tijd begon hij uitgevaren beroepsvaartuigen op te knappen. 
In 1983 kreeg hij de Witte Olifant te pakken, bracht haar weer 
onder zeil, timmerde een dagverblijfje en tien kooien in het 
ruim en kocht 17 werphengels. Het was de begintijd van de 
zeilchartervaart. In 1989 haalde hij zijn papieren Grote Zeilvaart 
bij de Enkhuizer Zeevaartschool. Hij zeilde mooie tochten met 
zijn gasten naar de Kanaaleilanden en de Oostzee. In 1992 
verkocht hij de schokker weer. Zeilen met tien gasten is geen 
vetpot. Hij haalde oude coastertjes uit Scandinavië, vaak nog 
voormalige zeilloggers en bracht ze hier naartoe. Nu werkt hij 
als coördinator van de bouw van grote schoenerjachten zoals 
de Windrose en de Athos.

Verdronken
De Witte Olifant bleef, net als de MD-3 en de KL-26, als 
charterschip in de vaart voor De Zeilvaart in Enkhuizen. Maar 
wat Jos Scholten al ontdekte, geldt voor al deze schokkers. 
Prachtige schepen, maar moeilijk winstgevend te exploiteren. 
Vele zetschippers en maten zeilden er een jaartje op en stapten 
dan over op een tweemastklipper.
Een paar jaar geleden ging het verschrikkelijk mis op de Witte 
Olifant. Zeilend onder de dijk van Medemblik naar Den Oever 
sloeg het schip om en zonk, twee Duitse gasten verdronken. 
Hoe dit heeft kunnen gebeuren met zo’n zeewaardig, zeer 
stabiel schip, heeft ook de scheepvaartinspectie niet kunnen 
verklaren. Alle toegangsluiken stonden open, de schipper zat 
halverwege de mast de rakbanden aan te halen. Mogelijk is de 
zwaardtalie op de bodem ergens achter blijven haken. Het had 
wel tot gevolg, dat daarna alle 450 charterschepen streng op 

stabiliteit moesten worden gekeurd. 
De Witte Olifant werd geborgen en 
zeilde daarna vanuit Harlingen.

Met pensioen
‘Ik begon met een zalmschouw en 
kocht later een spits’, vertelt Leo Jon-
genotter. ‘Ik haalde HTS elektrotech-
niek, deed technische bedrijfskunde 
en werkte in ziekenhuizen. Maar ik 
kreeg er genoeg van en wilde alleen 
nog doen wat ik echt leuk vind. Ik ben 
nu beeldhouwer en werk in staal. Deze 
fabriek aan de Zaag in Krimpen aan 
de Lek ging failliet, ik kon één van 
de loodsen van de curator in gebruik 
nemen, met alle machines, draaibank 
en hijsbalken er nog in. De construc-
tie kwam na de Eerste Wereldoorlog 
via België hier terecht. Het was een 
hal om Zeppelins te bouwen. Moet 
je deze zware geklonken staanders 
bekijken, echt, degelijk spul, daar 
houd ik van.
‘De Witte Olifant kwam te koop en 
ik ging kijken. Ik viel gelijk voor dit 
zware, oerdegelijke schip. Het casco 
is van 11 millimeterplaten geklonken 
met enorme nagels en de massieve bolders zijn gegoten. Je 
kunt zien, dat ze hout gewend waren en nog in ijzer moesten 
leren denken.
‘Alles gaat hier op de hand, de zwaardtalie, bakstag en het hijsen 
van de zeilen. Drie, vier man heb je wel nodig. Ik zou de mast  
korter en de giek langer willen maken, zoals op de oude foto. 
Als je in een haven wilt draaien, ben je ook wel even bezig 
met de hoge kop, de zware kielbalk en de grote werkschroef. 
Door de wielwerking, trekt de kont naar stuurboord, je kunt 
er gebruik van maken, net als wind en stroom. We zoeken 
ook naar duurzame materialen, wololie en lanoline lijken goed 
tegen roest te helpen en isoleren gaat prima met vlas, het blijft 

’s zomers lekker koel.
‘De Witte Olifant is nu als charterschip met pensioen. Ik wil 
samen met randgroepjongeren en gehandicapten varen, zodat 
dat zij “de boot niet missen”, werkervaring opdoen. De Witte 
Olifant staat in het boeddhisme voor mededogen. Hoe dat fi-
nancieel moet, zien we dan wel weer.’

Scheepsgegevens
Torpedistenschokker TD-4 Witte Olifant. In 1908 gebouwd bij 
Foppe Smit in Kinderdijk. Lengte: 17,60 meter. Breedte: 5,60 meter. 
Diepgang: 1,50 meter. Grootzeil, fok en kluiver: 175 m2. Motor 
zescilinder DAF 615, 120 pk.• De Witte Olifant als opleidingsschip bij de Torpedisten.

Torpedistenschokker Witte Olifant

Door Hajo Olij

• Leo Jongenotter: ‘De Witte Olifant 
is nu als charterschip met pensioen. 
Ik wil samen met randgroepjongeren 
en gehandicapten varen. De Witte 
Olifant staat in het boeddhisme 
voor mededogen. Hoe dat financieel 
moet, zien we dan wel weer.’ (Foto 
Hajo Olij)

Deel 452
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

Nederland telt nu 20 historische 
havens, vaak in het oude hart van 
steden, waar verloedering en stag-
natie van de plaatselijke economie 
dreigt. Bij een levendige stadshaven 
neemt de waarde van het vastgoed 
met 20% toe, de horeca en midden-
stand profiteren en daarmee nemen 
ook de inkomsten van de gemeente 
weer toe.
Van Lier rekende voor dat er 413 
gemeenten met 418 rijksbeschermde 
stads- en dorpsgezichten zijn. Zo’n 
80% daarvan heeft waardevolle 
stadshavens, dus er kunnen nog 314 
historische havens worden ontwik-
keld. In het Nationaal Register van 
Varende Monumenten zijn 3000 
schepen opgenomen, waarvan er 
nu 300 in zo’n historische stadsha-
ven liggen. Als geslaagd voorbeeld 
noemde Van Lier Spakenburg. De 
gemeente werkt er met een duidelij-
ke en integrale visie: gunstige voor-
waarden voor de botters en kotters, 
voor de helft in bezit van dorpsbewo-
ners; de botterwerf Nieuwboer draait 
volop en wordt ondersteund; er is een 
bezoekerscentrum met rondleidin-
gen voor toeristen. En Spakenburg 
leeft weer.

Rotterdam
Directeur Rein Schuddeboom van 
het Open Haven Museum in Rot-
terdam ondersteunde het betoog 
van Van Lier. Hij ontdekte hoeveel 
te winnen valt met samenwerking. 
Toen de havenbedrijvigheid zich 

verplaatste naar de Europoort en 
de Maasvlakte, dreigde de Oude 
Haven te worden gedempt. Dat 
werd voorkomen en de haven is 

nu de oudste museumhaven. Maar 
ook in het Haringvliet, de Bierha-
ven en de Rederijhaven liggen, alles 
bij elkaar 130 historische schepen, 
waarvan 50% wordt bewoond. De 
particuliere scheepseigenaren krij-
gen zoveel mogelijk faciliteiten, 
als ze hun schip maar onderhou-
den. In de Leuvehaven kwam het 
Maritiem Buitenmuseum met een 
diverse collectie van stoomslepers, 
graanelevators, havenkranen en op 
de wal is ook van alles te doen. Een 
bruisend, levendig geheel en groot 
gebied: de haven is weer terug in 
de stad. Er wordt volop gevaren, 
jongeren lopen stage, 210 vrijwil-
ligers zijn actief en ook inburgeraars 
krijgen een rondleiding. Er wordt 
intensief samengewerkt met de ge-
meente, meegepraat en er komt een 

belangrijke nota Waterstadshavens 
2020. Schuddeboom verwacht dat 
steeds meer steden de voordelen 
zullen inzien en dat er zelfs een 

tekort aan historische schepen kan 
ontstaan.

Ligplaats essentieel
Volgens scheepsmakelaar Ties van 
Os heeft de markt voor historische 
woon- en charterschepen zwaar te 
leiden onder de economische crisis. 
De schepen zijn circa 20% in waarde 
gedaald. Vorig jaar wilde alleen nog 
een enkele, plaatselijke bank de aan-
koop van een schip financieren, dit 
jaar doet weer één grote bank mee. 
Maar banken verwachten een mini-
male inbreng van 20% eigen geld en 
kijken vooral naar de waardevast-
heid. Daarvoor is een ligplaats of 
woonvergunning doorslaggevend, 
niet het schip. De waarde van die 
vaste plek varieert van 75.000 tot 
150.000 euro. Voor een schip zonder 

vaste ligplaats, wordt hooguit een 
persoonlijke lening gegeven, wat 
veel duurder is dan een hypotheek. 
Die schepen zijn dus lastig te ver-
kopen op de binnenlandse markt. 
Er is vaak wel belangstelling voor 
in het buitenland.
De chartervaart herstelt zich vol-
gens Van Os maar langzaam. Het 
aantal vaardagen stagneert op 100, 
terwijl de kosten fors toenemen. De 
verwachting is, dat er nog tussen 
de 25 en 40 vooral kleinere char-
terschepen te koop komen voor de 
woonschepenmarkt, maar vanuit 
historisch oogpunt bekeken, zijn 
de mooiste al weg.

Schouwcommissie
Voor de schepenhandel zijn muse-
umhavens niet aantrekkelijk. Lig-
plaatsgaranties worden niet gegeven. 
In Amsterdam moet het schip bij 
verkoop zelfs eerst de haven ver-
laten, opnieuw worden geschouwd 
en als het nog binnen de collectie 
past, wordt het met een vers restau-
ratieplan weer toegelaten. Voor een 
bank is dat veel te onzeker.
Bovendien hanteert elke historische 
haven eigen schouwcriteria en bin-
nen een half jaar is de commissie 

meestal niet bij elkaar te krijgen. 
Van Os pleit voor een professionele 
schouwcommissie met voor alle his-
torische havens gelijke normen, die 
binnen twee, drie weken met een 
besluit komt. Laat zo’n schouw 500 
of 1000 euro kosten, het is maar een 
fractie van de aankoopsom.
Overigens wordt in Rotterdam nu 
wel een toezegging gegeven dat het 
schip bij verkoop kan blijven lig-
gen. Ook al is dat nog geen vaste 
ligplaats, het maakt het schip wel 
zo’n 25.000 euro meer waard en 
financierbaar.
Om gemeenten op ideeën te bren-
gen presenteerde de FONV op het 
symposium het boekje ‘Herbestem-
ming van historische stadshavens, 
een handreiking voor gemeenten’.

• De Oude Haven van Rotterdam is 
nu een van de aantrekkelijkste ter-
rasplekken in de stad. (Archieffoto 
Hajo Olij)

‘Rond levendige stadshaven stijgt waarde vastgoed met 20%’

Stadshart goed af met oude schepen
Door Hajo Olij

Het maritiem erfgoed 
moet een integraal on-
derdeel worden van de 
ruimtelijke ordening. 
Daarvan kunnen de 
historische stadscentra 
enorm profiteren. Dat 
betoogde vicevoorzitter 
Martine van Lier van de 
Federatie van Oud-Ne-
derlandse Vaartuigen 
(FONV) vorige week 
vrijdag op een symposi-
um ter gelegenheid van 
het 20-jarig bestaan van 
museumhaven Gouda.

Mogelijk tekort aan
historische schepen

AMSTERDAM

De City Supplier (20 x 4,25 me-
ter), het voor de Amsterdamse 
wateren ontwikkelde zelflos-
sende hybride vrachtschip, zal 
niet meehelpen bij de bevoor-
rading van de klassieke zeil-
schepen tijdens Sail Amsterdam 
2010.

Het schip past volgens de organi-
satoren niet in het logistieke plaatje 
voor een goede afhandeling van de 
bevoorrading van de schepen die 
deels over water en deels over land 
gaat. 

De eigenaars van de City Supplier 
wilden het schip, dat momenteel 
wordt afgebouwd, graag inzetten 
tijdens Sail Amsterdam 2010, om 
de mogelijkheden van het schip te 
tonen. Door de grote publieke be-
langstelling is de bevoorrading van 
schepen met busjes en vrachtwagens 
vaak lastig.
De City Supplier kan goederen, 

zoals wasgoed, drank, groente en 
koelcontainers met vlees en vis, met 
de eigen kraan vanaf het water op 
een schip zetten.
Vanaf september gaat de City Sup-
plier in Amsterdam hotels en restau-
rants op deze manier bevoorraden. 
Ook ander zaken, zoals bouwma-
terialen kunnen zo worden aan- en 
afgevoerd. Bedoeling is om met een 
aantal City Suppliers de wegen in 
en rond de stad te ontlasten. Tijdens 
Sail Amsterdam gaat dat dus niet 
lukken. (HH)

www.sail2010.nl 

HAMBURG

De werkzaamheden aan het 
driemast passagiersschip Sea 
Cloud Hussar zijn opnieuw tot 
stilgelegd.

De Spaanse werf Factoria de Na-
val Marin heeft 19 juni uitstel van 
betaling aangevraagd. De directie 
van de werf kan de opdrachtgever, 
rederij Sea Cloud Cruises, nu geen 
afleveringsdatum meer garanderen. 
Daarom heeft de rederij de door 
bankgaranties gedekte aanbetalin-
gen teruggeëist.
Sea Cloud onderzoekt nu hoe het 
schip kan worden afgebouwd. De 
Sea Cloud Hussar is praktisch klaar 
om van stapel te lopen, waarna de 

afbouwfase kan beginnen. Met de 
inrichting was al begonnen, maar 
ook dit werk werd eerder dit jaar 
stilgelegd doordat een van de toe-
leveranciers failliet ging.
Hermann Ebel, eigenaar van Sea 
Cloud Cruises hoopt toch nog met 
alle partijen overeenstemming te be-
reiken over de afbouw van het 135 
meter lange zeilschip. ‘We moeten 
echter wachten tot een curator is 
benoemd en rekenen derhalve pas 
op zijn vroegst na de zomervakantie 
overeenstemming te kunnen berei-
ken over de voortgang.’
De Sea Cloud Hussar had oorspron-
kelijk al in september 2009 in de 
vaart moeten komen. Die datum 
werd naar het voorjaar van 2010 ver-

schoven, omdat de toeleveranciers 
toen nog zo vol opdrachten zaten dat 
ze het werk niet aankonden.

Net als de Sea Cloud en de Sea 
Cloud II wordt ook Sea Cloud Hus-
sar straks door de bemanning op de 
hand gezeild. Niet alleen het zeilen 
is traditie, ook de naam van de drie-
master. De Sea Cloud Hussar is een 
ode aan de oorspronkelijke Hussar 
uit 1931. Dit als Sea Cloud in Kiel 
gebouwde megajacht kwam onder de 
naam Hussar in de vaart. Het was de 
werkelijkheid geworden droom van 
de Amerikaanse miljonaire Marjorie 
Merriweather Post-Hutton om het 
grootste privé-zeiljacht ter wereld 
te bezitten. (MP)

Opnieuw vertraging bij bouw Sea Cloud Hussar

Stroomboot niet
welkom tijdens
Sail Amsterdam
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Het zal je maar gebeuren, slapeloze nachten omdat de motor averij heeft opge-

lopen. Maar gelukkig heb je het telefoonnummer van de 24-uursservice van 

Bogenda Motoren. Daar sturen ze meteen een monteur die op locatie, waar 

mogelijk, de schade herstelt.   

Bogenda Motoren is als onafhankelijk leverancier van zowel nieuwe als 

gebruikte motoren ook beschikbaar als servicedienst voor andere facetten 

van voortstuwing. 

Dus al is het na middernacht, bel gewoon even met 078 - 629 04 00.

Bogenda Motoren B.V.
Mandenmakersstraat 4  
3334 KE Zwijndrecht 
Telefoon: 078 629 04 00 
Fax: 078 610 03 70 
E-mail: info@bogenda.nl
www.bogenda.nl

Al is het 
    midden 
 in de nacht...

Ambachtsweg 18-32
8061 RN Hasselt

Complete afbouw 
van nieuwbouwschepen
en reparatie/renovatie 
van bestaande schepen

Betimmeringen van stuurhutten, roeven, 
keukens, badkamers.

Eigen kade voor schepen tot 110 meter.

Vervangende woonruimte beschikbaar.

Reparaties van alle merken 
boegschroeven
Levering boegschroeven onder elke 
gewenste klasse
Hydraulische stuurwerken en roeren
Levering en revisie van motoren en 
keerkoppelingen
Alle werkzaamheden boven de waterlijn
Draaiwerk tot 8 m. TDC
IVR erkend keurbedrijf voor stuurwerken

Machinefabriek Hasselt

Sterk in service en kwaliteit

Cellemuiden 44, 8061 RR Hasselt (Ov.)
Tel. 038-4771303, b.g.g. 0527-241850

www.admiraalbv.com. www.scheepsafbouwbedrijfhasselt.com. www.machinefabriekhasselt.nl.

Kotterjacht Ardeola
Bouwjaar: 1964

Afmetingen: 23,15 x 5,80 x 1,90 m. 
Motor: 2 x MAN D 2156 HM 6 cyl.  175 pk 

Vraagprijs: 450.000,- euro 
Vaartuig verkeerd in zeer goede staat, krijgt

momenteel een grote verfbeurt.

Het Anker Maritiem
Tel.: 0527203654 GSM: 0620735340

info@hetankermaritiem.nl 

www.hetankermaritiem.nl

Kotter compleet uitgerust voor ankerkuil
visserij, afm. 23.77 x 4.66 x 1.30m. Cummins
271 PK, generator + havenset, vislier 6 trom-

mels elektrisch, tonnage 54 BT, grote RVS
brug v.v. rondzit, kombuis en complete naviga-

tie uitrusting. Groot werkdek en visruim.
Tonnen & PK's eventueel ter overname. 

Prijs € 70.000,-- ex. BTW 

www.multiships.nl

Zeldzaam originele mooie en strakke Luxe
motor/Katwijker. Met FONV A status, geschikt voor

elke museumhaven. Unieke 1 cilinder Kromhout
gloeikop motor van 45 pk. Bouwjaar 1912, lengte

31,50 breedte 5,87. Vraagprijs € 97.500 

Piu Allegro Scheepsmakelaardij
Tel  0031(0)653596164
Fax 0031(0)206207880

E-mail: info@piuallegro.nl

www.piuallegro.nl

Inlichtingen advertenties op: SCHIP in BEELD
tel.: 0570 - 504 344 of mail: verkoop@schuttevaer.nl

www.schuttevaer.nl

Het Nederlandse Rode Kruis is een hulporganisatie die opkomt voor mensen, die sociale
hulp of verzorging nodig hebben. Dit werk kunnen we alleen doen dankzij vele vrijwilligers
en beroepskrachten die hen ondersteunen. Het cluster Bijzondere Vakanties en Mappa
Mondo verzorgt jaarlijks voor 6500 chronisch zieken, ouderen en gehandicapten een vol-
ledig verzorgde vakantie. De helft van dit aantal mensen brengt zijn vakantie door aan
boord van het vakantieschip J. Henry Dunant. De J. Henry Dunant vaart 42 weken per jaar
over de Nederlandse wateren. Het schip biedt wekelijks plaats aan 67 chronisch zieke of
gehandicapte gasten. De gasten worden verzorgd door een team van 53 vrijwilligers en 20
vaste bemanningsleden.

Op het vakantieschip de J. Henry Dunant ontstaat per direct een vacature voor:

Stuurman/2de Kapitein M/V (100%)
De stuurman maakt deel uit van de nautische bemanning en werkt in een team met een
kapitein, een bootsman, drie matrozen en twee machinisten. De werktijden worden vol-
gens rooster ingevuld. Er wordt gewerkt in een systeem van 2 weken op en 1 week af en
alle weekenden vrij. De werkweek loopt van maandag tot en met vrijdag. Op dit moment
wordt er eenmaal in de 2 á 3 weken in een weekenddienst op zaterdag tot 12:00 uur
gewerkt. Incidenteel wordt in het weekend gevaren.

Plaats in de organisatie:
De stuurman rapporteert aan de kapitein van de J. Henry Dunant en geeft leiding aan de
nautische bemanning.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Uitvoeren van alle nautische handelingen om het schip veilig van A naar B te 

(laten) varen;
• Is bij afwezigheid van de kapitein permanent verantwoordelijk voor de nautische 

gang van zaken aan boord;
• Zorgt ervoor dat het schip voldoet alle geldende wet- en regelgeving;
• Zorgt ervoor dat de kosten van het onderhoud binnen het daarvoor gestelde budget 

blijven;
• Zorgt voor alle veiligheidsaspecten aan boord ondermeer: controleren, actueel houden 

van het scheepsnoodprocedure handboek, organiseert op regelmatige basis oefeningen,
geeft uitvoering aan de RIE & E.

• Voert volgens rooster avond- en weekenddiensten uit.
• Verdeelt samen met de bootsman de werkzaamheden over het nautische personeel en 

levert daar zelf een bijdrage aan, zodanig dat het gewenste resultaat wordt gerealiseerd 
binnen de gestelde tijd en volgens de vastgestelde kwaliteitseisen;

Functie-eisen:
• In het bezit zijn van Groot vaarbewijs, evt. Rijnpatent, Radarpatent en diploma 

Deskundige Passagiersvaart. Bij voorkeur ook in het bezit van diploma EHV en 
Adempersluchtdrager

• 2 à 3 jaar ervaring in een nautische functie (stuurman/kapitein)
• Bij voorkeur ervaring met roerpropellors
• Servicegericht en sociaal vaardig, goede communicatieve vaardigheden
• Leidinggevende kwaliteiten
• Affiniteit met vrijwilligerswerk

Salaris:
Conform CAO van het NRK min. € 2.714,68 tot max. €  3.450,70 bruto per maand bij een
fulltime dienstverband, afhankelijk van opleiding en werkervaring (excl. vaste ORT van
25%). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie en reacties:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Joke Raaijmakers, 
kapitein J. Henry Dunant 06-51912687 of 06-51456282.

Belangstellenden kunnen vóór 15 juli 2010 hun schriftelijke sollicitatie 
o.v.v. vacaturenummer 53 per e-mail richten aan sollicitaties@redcross.nl 
t.a.v. Kitty Weerheim, personeelsadviseur.

LET OP: SALARIS GEWIJZIGD

“Bunkerrama”
Rotterdam en Zwijndrecht

“

Dag- en nachtservice        010-4111873, 078-6124044

H.H. Schippers, kapiteins, reders kom langszij en
overtuig u van ons komplete verzorgingspakket!

- Gasolieleveringen tegen zeer concurrerende prijzen.
- Officieel adres voor keuring van brandblusapparaten met certificaten.
- Gas- en smeeroliefilters tegen zeer scherpe prijzen.
- Al uw dek- en machinekamerbenodigdheden.
- Alle soorten smeeroliën.
- Elektriciteit van de wal voor omliggende schepen.
- Kraan om uw auto aan de wal te draaien.
- Speciale kortingen voor kontraktanten.

BUNKERBOOT BESCHIKBAAR
Aanbevelend:

A. Verboom en G.L.A. Hartog
Bunkerrama Rotterdam en Zwijndrecht

Economischer varen met                              gas- en smeeroliën

010 - 231 44 20 - Fax 010 - 485 89 35

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

Verhuur van Werkvaartuigen
Voor al uw projecten het juiste schip, o.a.

Hefeiland 33 x 16 mtr  250 Ton paylaod 20 mijl
Ponton 54 x 11 mtr 850 Ton 2 spudpalen, 4 ankers,

2 verhaal, 2 spanlieren, generator
Patrouilleboot 14,5 x 4,2 m., 2 x 400 pk, 30 km/u.

Vrachtschip 39 x 5,05 mtr 360 Ton
Multycat 14 x 7 mtr 2 x 250 pk kraan 20 t/m

Motordekschuit 23 x 4,54 m. 40 Ton, kraan 16 t/m.
Vlet 8,35 x 2,44 mtr  2 x 125 pk
Koppelpontons en vlotten

Tel 0493 599331 Mob 0622410857 www.browema.nl

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

SCHEEPSSLOPERIJ

TREFFERS BV
voor alle soorten 

drijvende sloopobjecten

023-5325211
06-53187317

Contante Betaling
E-mail: TREFFERS@HETNET.NL

Hendrik figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
www.treffers-haarlem.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

12 en 24 Volt van 8 tot 20 pk 
• 380 Volt frequentie geregeld

• Van 16 tot 60 pk dieselmotor aangedreven 
• Hydrauliek boegschroeven van 8 tot 60 pk

De Bouwkamp 12, 6576 JX Ooij, T: 06 - 50 270 478, F: 024 - 350 21 24
E: info@ducoboegschroeven.nl,

WWW.DUCOBOEGSCHROEVEN.NL WWW.SCHUTTEVAER.NL
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De droge bulkers sukkelen de zomer door. De vraag naar capesizers 
nam verder af en de huren kwamen op een laag niveau. De Cape Hawk 
(161.425 dwt, 1995) werd gecharterd oplevering Pohang, via Brazilië, 
teruglevering Japan voor $ 22.000 per dag, de Bosporous (150.972 
dwt, 1995) oplevering Xingang, via Oostkust Australië, teruglevering 
Singapore/Japan voor $ 23.000 per dag. Voor de panamaxen daalden 
de huren ook. De Angelic Power (74.750 dwt, 2002) werd gecharterd 
oplevering Shanghai, via Indonesië, teruglevering China voor $ 17.000 
per dag, de Sea Joy (73.454dwt, 2000) oplevering West-Europa voor 
twee Atlantische reizen voor $ 28.000 per dag.
Voor de supramaxen was de Oostkust van de Verenigde Staten de 
regio waar nog wat te verdienen viel. De Ocean Alliance (52.388 
dwt, 2004) werd gecharterd oplevering Houston, teruglevering West-
Europa voor $ 32.500 per dag. Sommige reders waren bereid om een 
verliesgevende reis te maken om naar de Oostkust van de VS te komen. 
De Thor Integrity (52.375 dwt, 2001) werd gecharterd oplevering 
Noord-China, teruglevering US Gulf voor $ 11.600 per dag. Er is 
kennelijk weinig vertrouwen dat de markt van de droge bulkers snel 
zal verbeteren, want voor het eerst in ruim acht maanden daalden de 
prijzen voor tweedehands droge bulkers. Vooral voor de capesizers 

was de daling groot, in korte tijd daalde de waarde met $ 400.000. 
Niettemin gaat het bestellen van nieuwe droge bulkers door, vooral 
capesizers en panamaxen worden besteld.
In de havens in het Verre Oosten stijgt de containeroverslag sterk. In 
Singapore bedroeg het aantal behandelde containers in de eerste vier 
maanden van dit jaar 9,2 miljoen tegen 8,1 miljoen teu in dezelfde 
periode vorig jaar. In Hongkong was dat 7,3 miljoen, een stijging van 
bijna 1 miljoen ten opzichte van 2009. Het is onduidelijk in hoeverre 
de stijging is toe te schrijven aan het aanvullen van voorraden die 
tijdens de crisis op een laag niveau waren gekomen, of dat werkelijk 
zo’n sterke groei van de wereldhandel plaatsvindt. Doordat er in 2009 
geen containers werden gemaakt is er nu een tekort, tot grote ergernis 
van de afladers.
De vraag naar containerschepen groeit door en de huren stijgen mee. 
Deze stijging is niet voor alle schepen hetzelfde, de verschillen zijn 
zelfs erg groot. Voor schepen met een capaciteit onder de 1000 teu 
is de stijging amper 20 %, voor schepen met een capaciteit van 3000 
teu of meer ruim 200%. De huren waren zover gedaald dat er in de 
meeste gevallen nog steeds met verlies wordt gevaren. De Cardonia 
(2824teu, 2003) werd voor 12 maanden gecharterd voor $ 9400 per 
dag, de Elbmarsch (724 teu, 2007) voor zes maanden voor $ 3200 
per dag.
In de tankermarkt was er een tijdelijk tekort aan vlcc’s in het Golf-
gebied, waardoor de vrachten voor reizen naar het Verre Oosten fors 
omhoog gingen, de daginkomsten stegen zelfs tot $ 80.000. Die weelde 
duurde niet lang, inmiddels liggen de vrachten voor reizen uit het 
Golfgebied iets boven worldscale 100 of rond $ 55.000 per dag. Meer 
vlcc’s worden in het Golfgebied verwacht, waardoor de vrachten nog 
wel verder zullen dalen. De suezmaxen profiteerden mee. Sommige 
ladingen die voor vlcc’s waren bestemd werden gesplitst en vervoerd 
met suezmaxen. De Jag Lakshya (139.753 dwt, 1989) en de Zouzou 
N (149.991dwt, 2010) werden gecharterd voor een reis van het Golf-
gebied naar de Oostkust van India voor worldscale 117 of ongeveer 
$ 35.000 per dag. (AvK)

Zomerdip voor droge bulkers

vrachtenmarkt

wacht te kooi

Staalplaten
Het eerste wat me opviel, net aan boord 
gekomen, waren de stalen platen die beslist 
later dan de nieuwbouw moesten zijn aan-
gebracht. Op verschillende plaatsen waren 
80 centimeter hoge en één centimeter dikke, 
vierkante platen gelast tegen het hekwerk. 
Op het breekwaterschot op het voorschip en 
naast de accommodatie aan weerszijden.
Het zal zijn redenen wel hebben dacht ik en 
haastte me naar boven naar de kapitein, die 
stond te springen om te worden afgelost.

Aflossen op zee is nooit zonder gevaar; via 
een loodsladder aan boord stappen vanaf 
een slingerend en stampend klein bootje. 
Er zijn kapiteins die daar nare ervaringen 
mee hebben…
Eenmaal op de brug gekomen werd ik har-
telijk verwelkomd door mijn collega die er 
bepaald geen gras over liet groeien: met een 
goed half uur stond hij zelf te zwaaien op het 
dek van het kleine bootje, terwijl ik de order 
‘half vooruit’ gaf. Nadat de eerste stuurman 
de navigatie had overgenomen schoof ik 
achter de computer, want zo begin je te-

genwoordig je termijn aan boord. Je moet 
jezelf inloggen, je gegevens invoeren, zodat 
het schip weer een kapitein heeft. Anders 
gaat het fout. Gelukkig was het niet druk, 
het weer was kalm en de temperatuur aan-
genaam. Na de gebruikelijke strubbelingen 
met een onwillige en zeer trage computer 
(wat wil je ook met Windows 2000) waren 
de zaken geregeld.
‘Een bakkie koffie, kap?’ De stuurman had 
intussen, met een net zo antiek aandoend 
koffiezetapparaat als de computer, koffie 
gezet.

‘Ja, lekker. Zeg, weet jij wanneer deze com-
puter het laatst gedefragmenteerd is?’
De stuurman dacht dat het waarschijnlijk 
net na de nieuwbouw geweest moest zijn, 
dus besloot ik de boel eens op te schonen. 
Nieuwe bezems vegen schoon.
Na een half uurtje zat er weer een beetje 
vaart in het oude ding.
‘Misschien is die rammelkast zo traag door-
dat er duizenden foto’s instaan.’
Ik klikte op het mapje ‘pics’ en een enorme 
lijst van subfolders verscheen, elk gevuld 
met tientallen foto’s. Eén van de mapjes viel 

mij direct op: security stond daarbij.
Ik opende het. Er verschenen foto’s van een 
schip, míjn schip, volledig toegerust om door 
piratengebied te varen. De zijden van het 
schip waren omspannen door rollen scheer-
mesjesdraad, hetzelfde draad wat je vaak 
in oorlogsgebieden op televisie ziet. Toen 
begreep ik ook de functie van die staalplaten. 
Officieel mogen er geen bewapende mensen 
aan boord van Nederlandse schepen, maar 
achter die platen hebben echt geen beman-
ningsleden poppenkast zitten spelen…
Welkom aan boord in 2010. 

Z WA R E  K E ES

De volgende Nederlandse schepen zijn de afgelopen 
periode van naam en/of eigenaar gewisseld
De Flintercrown (2009, IMO 9365996, 8488 brt) van 
Flintercrown BV (Flinter Shipping), gebouwd bij IHDA 
Shipbuilding Service is begin juni 2010 herdoopt als Anne 
Borchard.

De Vital (2010, IMO 9407213, roepnaam PCEJ) van Vital 
Maritime Ltd., in beheer varend bij CTE Management, is 
begin juni 2010 onder de Nederlandse vlag gebracht.

De bij Niestern Sander gebouwde Magda (1993, IMO 
9054963, 2561 brt, roepnaam PFRG) van CV ms Magda 
(Wijnne & Barends) is eind mei 2010 herdoopt als Lady 
Magda.

De bij Van der Giessen-De Noord gebouwde sleep-
hopperzuiger HAM 318 (2001, IMO 9229556) van Van 
Oord is begin juni onder Chinese vlag gebracht bij CCCC 
Guangzhou Dredging Co en en herdoopt als HAN MU 
318, thuishaven Guang Zhou.

De Maersk Salina (2008, IMO 9352030, 91.427 brt) 
van Elisa BV in Rotterdam (Maersk Ship Management) 
is 27 april 2010 omgevlagd naar Hongkong, roepnaam 
VRGW2.

De Maersk Stockholm (2008, IMO 9352042, 91.427 
brt) van SNC Apolline (Maersk Ship Management) is 
eveneens op 27 april omgevlagd naar Hongkong, roep-
naam VRGW3.

De nieuwe Kustwacht sleepboot Ievoli Black (2010, IMO 
9439242, 2300 gt) is 20 juni 2010 onder Nederlandse vlag 
gebracht. De roepletters zijn: PBPD.

Nieuwbouw
De Abis Cadiz (2010, IMO 9547324, 4255 brt) van BV 
Beheer ms Abis Caziz, in beheer bij Abis Shipping Com-
pany, gebouwd bij Hangzhou Dongfeng Shipbuilding, is 
in de vaart gebracht. Roepnaam: PBNO.

Het Poolse casco van de Abis Bergen (2010, IMO 9544932, 
2978 brt) vrijdag 11 juni 2010 gesleept gearriveerd in 
Harlingen om daar door Shipkits te worden afgebouwd 
voor Abis Shipping Company.

De sleepboot Courbet is donderdagmorgen 16 juni 2010 
Harlingen binnengelopen met aan de tros het nieuwbouw-
casco YN 9412, dat wordt afgebouwd bij Damen Shipyards 
Bergum.

Het werkschip Odin bouwjaar (2010, IMO 9572824) is 
donderdag 3 juni bij Damen Shipyards te Hardinxveld-
Giessendam overgedragen aan ST Marine Support uit 
Harlingen.

Nieuws van voormalige nederlandse schepen
De Makiri Smits (1973, IMO 7233060), bij De Groot & 
Van Vliet gebouwd voor Marinus Smits uit Rotterdam; in 
1984 verkocht als Makiri aan Greenfield Shipping Co. 
Ltd. te Limassol; in 1992 verkocht en herdoopt als Kiri; 
in 1994 verkocht en herdoopt als Frakt; in 1994 verkocht 
en herdoopt als Tri Frakt, is in mei 2010 herdoopt als 
Trader Bulk en vaart nu onder de vlag van de Faroer met 
roepnaam OZ2094.

De Oostzee (1980, IMO 7928627), bij Martin Jansen 
in Leer gebouwd voor Noordlijn BV; in 1982 herdoopt 
als Savonia; in 1983 verkocht aan Ms Noordzee CV 
en herdoopt als Oostzee; in 1984 verkocht aan KNSM 
Kroonburgh BV te Rotterdam; in 1994 herdoopt Louise 
Green; in 1996 herdoopt Trinity Square en varend on-
der Cypriotische vlag; in 1998 verkocht aan C. Rehder 
Schiffsmakler und Reederei GmbH en herdoopt als Sandy 

Cay; in 1999 verkocht aan Unisand Shipping Co. Ltd.; 
in 1999 herdoopt Nordica; in 2004 verkocht aan Rea 
Maritime Corp. in Panama en herdoopt Lady Rea; in 
2006 verkocht aan Dream Hills Trading Inc. in Panama en 
herdoopt Evgeniy Vasilyev, is in december 2009 verkocht 
voor de sloop naar China.

De Capricorn (1979, IMO 7811410), gebouwd bij Bo-
dewes in Foxhol voor Kustvaartbedrijf Moerman voer tot 
1986 onder Nederlandse vlag. In 2007 voer ze als Elvita 
1 onder Panamese vlag en in 2009 is ze verkocht aan 
Gravity Shipping Ltd. Sinds juni 2010 vaart ze als Gulf 
Lion onder de vlag van Tanzania.

De Epsilongas (1977, IMO 7601047) bij Jos L. Meyer in 

Papenburg gebouwd voor van Hanseatic Shipping Co.; in 
1990 onder de vlag van West-Duitsland gebracht; in 1992 
onder vlag van de Nederlandse Antillen voor Partenree-
derei ms Epsilongas te Willemstad; in 1994 varend onder 
de vlag van Antigua; in 1995 onder Noorse vlag; in 1996 
verkocht en herdoopt als Lilac Star; in 2002 verkocht en 
herdoopt als Capricornio Gas 1, is in mei 2010 gesloopt 
te Alang in India.

• De sleepboot Courbet met aan de tros het nieuwbouw-
casco YN 9412 voor Damen Shipyards Bergum. (Foto 
Leo Colman)

• Het Poolse casco van de Abis Bergen is gearriveerd in 
Harlingen. (Foto Leo Colman)

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 eigenaren, 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

Doel van het voorstel van de 
Commissie is om het goederen-
vervoer per schip in de EU te 
bevorderen. Gebleken is dat met 
name het shortsea-verkeer nadeel 
ondervindt van administratieve 
procedures ten opzichte van het 
wegvervoer in Europa. De nieuwe 
richtlijn moet de meldingsformali-
teiten, waaraan schepen bij vertrek 
of aankomst in een Europese haven 
moeten voldoen, harmoniseren en 
vereenvoudigen. De vijf belangrijk-

ste punten van de nieuwe richtlijn 
zijn de volgende:

- Vanaf 1 juni 2015 moet de gege-
vensuitwisseling tussen de verschil-
lende partijen in het kader van de 
meldingsformaliteiten elektronisch 
gebeuren. De verschillende elektro-
nische systemen, waaronder Safe-
SeaNet en e-Customs, moeten via 
één ‘single window’ met elkaar zijn 
verbonden, zodat informatie maar 
één keer hoeft te worden ingevoerd 

en onmiddellijk beschikbaar is voor 
diegenen die de informatie nodig 
hebben. Aangezien het vaak over 

vertrouwelijke informatie gaat, 
benadrukt de tekst ook het belang 
van een goede bescherming van de 
uitwisselingsgegevens.
- Schepen die alleen tussen EU-ha-
vens varen worden vrijgesteld van 
het indienen van IMO faciliterings-
formulieren (FAL-formulieren). De 
EU-landen kunnen deze informatie 
wel opvragen voor redenen die te 
maken hebben met onder andere 
migratie, veiligheid en interne 
orde.
- De Europese Commissie moet na 
de inwerkingtreding van de richtlijn 
een rapport opstellen waarin wordt 
nagegaan in hoeverre het mogelijk 
is om het toepassingsgebied van 

de richtlijn uit te breiden naar de 
binnenvaart. Het rapport moet ook 
de haalbaarheid van vereenvoudi-

ging van meldingsformaliteiten 
voor schepen die een derde haven 
aandoen, onderzoeken.
- De richtlijn vermeldt het verplicht 
gebruik van één gemeenschappe-
lijke taal niet expliciet, maar zou 
toch voldoende aanzet moeten ge-
ven om hiertoe te komen.

Loodsdiensten
Over de loodsdiensten wordt niets 
gezegd, maar er is wel een gemeen-
schappelijke verklaring van de drie 
ondertekenaars van het akkoord, die 
de behoefte aan een eenduidig Eu-
ropees kader voor de toekenning 
van een ontheffingsbewijs inzake 
loodsdiensten erkent. De Com-

missie zal hierover snel met een 
voorstel komen.

Het Europees Parlement stemt in 
juli over de nieuwe richtlijn, maar 
omdat zijn onderhandelaars een 
akkoord hebben bereikt, wordt de 
stemming nog slechts een forma-
liteit. In een reactie op het akkoord 
verklaarde de rapporteur van het 
parlement, Dirk Sterckx, dat de 
onderhandelingen zeker niet een-
voudig waren, maar dat hij tevreden 
is over het resultaat. ‘Het doel, har-
monisatie en vereenvoudiging van 
meldingsformaliteiten, zal met deze 
richtlijn zeker worden bereikt. Ik 
had uiteraard graag een vroegere 
datum van inwerkingtreding ge-
zien, maar die wilden de lidstaten 
absoluut niet aanvaarden. Hiervoor 
naar tweede lezing gaan, en op 
die manier nog tenminste een jaar 
verliezen, leek mij dan ook geen 
oplossing. Ik ben er van overtuigd 
dat deze richtlijn zal bijdragen tot 
een verminderde administratieve 
last voor het maritiem vervoer.’

Vanaf zomer 2015 moet gegevensuitwisseling elektronisch gebeuren

EU vereenvoudigt formaliteiten zeevaart
Door Jan Schils

Het Europees Parlement heeft met de EU-ministers 
van Transport en de Europese Commissie een ak-
koord bereikt over een nieuwe richtlijn om de mel-
dingsformaliteiten voor zeeschepen te vereenvou-
digen. Over vijf jaar moet de gegevensuitwisseling 
overal elektronisch gebeuren en de verschillende 
overheidssystemen  goed op elkaar aansluiten.

Mogelijk uitbreiding
naar binnenvaart

door Fleur van der Laan

FEuILLETON

ON DER DE STER R EN

RN Privodino valt op
AMSTERDAM

Dat niet alle moderne vracht-
schepen rechthoekig en een-
vormig zijn toont de nieuwe 
productentanker RN Privodino, 
die onlangs op haar eerste reis 
Amsterdam aandeed.

De 176,10 meter lange en 29,80 
meter brede tanker werd in maart 
opgeleverd door de Spaanse werf 
Factorias Vulcano S.A. Na de proef-
vaart vertrok het schip naar Falmouth 
om te bunkeren en vervolgens naar 
Amsterdam. De agent van het schip 
in Nederland, Burger Port Agencies, 
laat weten dat de tanker 20.000 ton 
gasolie kwam laden in de Jan van 
Riebeeckhaven met bestemming 
Matadi in Congo.
De RN Privodino (19.986 gt, 30.720 
ton, 34.154 kuub) is uitgerust met 
een ijsversterkte boeg en vaart met 
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Matroos Christian zat tegen-
over me aan tafel. Hij droeg 
als enige van de mannen 

een overhemd en een nette broek. 
Zijn geboorteplaats lag aan de 
Zuidoostkust van Australië en hij was 
een fervent surfer. ‘Ik ben er al jaren 
niet meer geweest’, bekende hij, ‘en 
ik heb er ook geen huis meer.’
Chris woonde op Mijn Kleine Bloem. 
Als matroos verdiende hij 2000 euro 
per maand, maar na drie jaar onaf-
gebroken werken had hij toch een 
redelijk vermogen op zijn bankreke-
ning staan.
‘Je ziet er mooi uit’, fluisterde hij 
over de tafel heen, zijn wangen 
roodgloeiend van de wijn. En nadat 
het dessert was verorberd nodigde 
hij me uit om een cognac te drinken 
bij de haard. Hierna liepen we met 
Boris nog een ronde over de stads-
muren. Zijn arm stak hij in de mijne. 
Aan boord volgde hij me de trap op 
naar mijn hut.
‘Welterusten’, zei ik en wilde de deur 
sluiten.
‘Mag ik bij jou slapen’, vroeg hij.
‘Je hebt toch zelf een bed?’
‘Jawel, maar ik vind dat ik je niet in 
de steek kan laten na zo’n romanti-
sche avond.’
‘Goed, Chris, stap maar in. Ik ver-
wacht wel dat je me met rust laat.’
‘Dat beloof ik.’
Chris hing zijn broek en hemd over 
een stoel en gooide zijn rode onder-
broek op de vloer. Hij vleide zijn 
gespierde lichaam naast me en bleef 
tot aan de ochtend op zijn rug 
liggen, zijn ogen starend naar het 
plafond.
Toen de wekker ging streelde hij 
over mijn wang. ‘Heb je een goede 
nachtrust gehad?’
Hij klom uit bed en stapte in de 
douche.
‘Zeg Rose’, vroeg hij terwijl hij zich 
afdroogde, ‘heb jij mijn dure Bjørn 
Borg slip gezien?’
Ik richtte me op. Boris kwam naar me 
toe en gaf me een lik. Op de plek 
waar de hond had geslapen lag een 
hoopje versnipperde rode stof.
Christian volgde mijn blik en werd 
woest. ‘Die rothond heeft mijn pen-
dek verscheurd!’
‘Wees blij dat je ballen er nog aanzit-
ten’, lachte ik. ‘Boris is altijd jaloers 
als er een vreemde man naast zijn 
vrouwtje slaapt.’

• De productentanker RN Provodino is gebouwd op de Spaanse werf Factorias Vulcano. (Foto Willem Moojen)

een 19-koppige Russische beman-
ning. De tanker is eigendom van Lico 
Leasing S.A. E.F.C. c/Miquel in Ma-
drid. Het management is in handen 
van Union Management Services 
op Cyprus. De bareboat-eigenaar 
is Rubio Holdings Ltd in Nicosia, 
die de tanker voor een timecharter 
heeft verhuurd aan O.W. Bunker & 
Trading A/S in Denemarken.
De werkelijke belangen zijn echter 
Russisch en liggen bij Rosneft, een 
grote Russische staatsoliemaatschap-
pij met aardolie en aardgasexplo-
ratieactiviteiten. RN voor de naam 
van het schip staat voor Rosneft en 
Privodino is een plaats voor olieop-
slag en doorvoer. Omdat het schip 
staat geregistreerd op Cyprus vaart 
het met thuishaven Limassol. Het 
uitvlaggen van Russische schepen 
was een aantal jaren geleden nog on-
denkbaar, maar tegenwoordig vaart 
een groot aantal Russische schepen 
onder goedkope vlag. (WM)



Weekblad Schuttevaer Zaterdag 3 juli 201014

De juiste superlatieven ontbreken 
om de indrukwekkende afmetingen 
en capaciteiten van de Pieter Schelte 
te beschrijven. Nooit eerder is een 
dergelijk multifunctioneel inzetbaar 
offshorevaartuig van stapel gelopen. 
De Pieter Schelte wordt 382 meter 
lang en 117 meter breed. Met het 
hefsysteem op het voorschip kunnen 
topsidemodules van grote offshore-
platformen met gewichten tot 48.000 
ton offshore worden geïnstalleerd en 
verwijderd. Met het hefsysteem op 
het achterschip is dit laatste mogelijk 
voor  jackets (draagconstructies) van 
offshoreplatformen met gewichten 
tot 25.000 ton. Daarnaast kan het 
vaartuig ook als pijpenlegger worden 
ingezet. Hiervoor krijgt het een stin-
ger met een lengte van 170 meter. Tot 
in heel diep water kunnen pijpen met 
diameters van 6 tot 68 inch worden 
gelegd. Het schip wordt hiermee de 
grootste pijpenlegger ter wereld.

Motoren en staal
Allseas, bekend door de succesvolle 
inzet van de monohull pijpenleg-
vaartuigen Lorelay, Audacia en So-
litaire, is al meer dan 20 jaar bezig 
met de ontwikkeling van de Pieter 
Schelte. Al in 1987 werd het concept 
voor de supercatamaran gepresen-
teerd. Het plan was toen om twee 
supertankers (VLCC’s) aan elkaar 
te koppelen en het nieuwe vaartuig 
te gaan inzetten voor ontmanteling 
van grote platformen offshore. De 

markt voor een rendabele inzet bleek 
destijds echter nog te klein.
Terwijl Allseas zich verder ontwik-
kelde als toonaangevende pijpen-
legcontractor werd achter de scher-
men, onder leiding van oprichter en 
directeur Edward Heerema, stug 

doorgewerkt om het ontwerp van 
de Pieter Schelte te vervolmaken. In 
2007 werden acht dieselgeneratoren 
van 95 megawatt besteld bij MAN 
en twaalf schroefunits bij Rolls 
Royce, voor een totaalbedrag van 
100 miljoen euro. Een jaar later werd 
ThyssenKrupp Mannex een order 
van 93 miljoen euro gegund voor 
de levering van het hogetreksterk-
testaal (Ste 690) voor de bouw van 
de hefsystemen van het schip. In 
2009 gaf Allseas het Finse ingeni-
eursbureau Deltamarin opdracht het 
detailontwerp van de Pieter Schelte 

te maken. Begin 2010 was dit ge-
reed en wachtte de offshorewereld 
in spanning af wanneer en bij welke 
werf de bouw van het reuzenvaartuig 
zou worden gebouwd. Edward Hee-
rema liet toen al doorschemeren dat 
de grote werven in het Verre Oosten 

hierop de meeste kans maakten.

Meer orders
Allseas heeft de supercatamaran ver-
noemd naar de vader van Edward, 
Pieter Schelte Heerema (1908-1981), 
die als één van de grootste pioniers in 
de internationale offshore-industrie 
kan worden beschouwd. In totaal 
investeert Allseas 1,3 miljard euro 
in de bouw van de catamaran en 
haar speciale hefsystemen. Voor 
de constructie van laatstgenoemde 
systemen gaan binnenkort de in-
schrijvingen de deur uit.

• Artist’s impression van de Pieter Schelte. (Afbeelding Allseas)

Allseas krijgt grootste vaartuig ter wereld in 2013 geleverd

Opdracht Pieter Schelte naar Daewoo
Door Paul Schaap

Het grootste vaartuig 
ter wereld, de superca-
tamaran Pieter Schelte 
van offshoreaannemer 
Allseas, wordt in Zuid-
Korea gebouwd. Dae-
woo Shipbuilding and 
Marine Engineering gaat 
het schip bouwen voor 
ruim 454 miljoen euro. 
De Pieter Schelte moet 
in 2013 worden opgele-
verd.

Bouw volgt op 20
jaar ontwikkeling

toelevering
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MTU SERIES 4000 WORKBOAT EDITION

“Wij varen zonder personeel en zijn 24 

uur per dag onderweg. Dan moet je op je 

voortstuwing kunnen rekenen. Daarom 

hebben we opnieuw gekozen voor MTU en 

ik moet zeggen: deze motoren zijn echte 

IRONMEN. Ze hebben onze verwachtingen 

ruim overtroffen.”

OSLO

De internationale offshore-in-
dustrie is compleet verrast door 
de aankondiging dat de twee 
toonaangevende offshoreaan-
nemers Acergy en Subsea 7 gaan 
fuseren. Hierdoor ontstaat een 
bedrijf met 12.000 werknemers 
en een vloot van meer dan 40 
speciale subsea-constructievaar-
tuigen.

Door de krachten te bundelen ver-
wachten de beide aannemers beter 
te kunnen inspelen op de groeiende 
omvang en complexiteit van off-
shoreprojecten, die zich daarnaast 
ook steeds meer naar dieper water 
en afgelegen slechtweergebieden 
verplaatsen. Naar verwachting zal 
door de synergie in drie jaar tijd zo’n 
100 miljoen dollar kunnen worden 
bespaard. Het gezamenlijke order-
boek vertegenwoordigt een waarde 

van ruim 5 miljard dollar. Beide 
bedrijven zijn zogeheten subsea-
contractors, die naast duikwerk ook 
installatie- en constructiewerk tot in 
heel diep water uitvoeren. Het kan 
dan gaan om het leggen van pijpen 
en kabels en het installeren van 
stijgpijpen. Hiervoor worden aller-
lei bijzondere vaartuigen ingezet, 
waaronder de vier supermoderne 
offshoresupportvaartuigen Seven 
Oceans (bouwjaar 2007), Seven Seas 
(2008), Seven Atlantic (2009) en Se-
ven Pacific (2010) die IHC Merwede 
voor Subsea 7 heeft gebouwd. Deze 
duikonderneming is ontstaan door 
fusies met onder andere de offshore-
aannemers DSND, Subsea Offshore 
en Rockwater. Acergy is op haar 
beurt ontstaan door het samengaan 
van Stolt Nielsen Seaway en Comex. 
Bedrijven die vanaf de jaren ‘60 en 
‘70 zijn meegegroeid met de op-

komende offshore-industrie op de 
Noordzee. Door de huidige fusie ont-
staat een wereldmarktleider op het 
gebied van subsea-constructiewerk. 
Acergy en Subsea 7 verwachten het 
fusieproces aan het einde van het 
eerste kwartaal van 2011 te hebben 
afgerond.
De voorbereidingen voor een andere 
fusie die niet kon worden stilgehou-
den, betreft het samengaan van de 
Noorse offshorebedrijven BW Off-
shore en Prosafe Production, beide 
actief met een vloot drijvende olie-
productie- en/of opslagvaartuigen 
(FPSO’s en FSU’s). BW Offshore 
beschikt over zeven FPSO’s en 
twee FSU’s en Prosafe Production 
over acht FPSO’s en twee FSU’s. 
Als deze fusie doorgaat, wordt het 
nieuwe bedrijf na SBM Offshore de 
tweede grootste FPSO-operator ter 
wereld. (PAS)

BRESKENS

West-Zeeuws-Vlaming Rudy Rij-
ckaert en zijn kleinkinderen Cla-
risse en Bassie doopten onlangs 
op het terrein van constructie-
bedrijf Van Vugt in Breskens de 
allereerste mobiele trainings-
unit voor de offshore-industrie.

De trainingsunit is een ontwerp van 
Rijckaert. De in Aardenburg geboren 
ondernemer in veiligheidstrainingen 
is actief in tien landen. Hij wilde de 

unit eerst in Maleisië laten bouwen. 
‘Goedkoper, maar ze begrepen niet 
wat ik wilde.’ Via zijn accountant 
kwam Rijckaert in contact met Peter 
van Vugt in Breskens. Dat is zo goed 
bevallen, dat hij al een opdracht heeft 
gegeven voor de opbouw van een 

tweede trainingsunit. De eerste is 
voor Dubai, waar een groot maritiem 
instituut in oprichting is. Zo lang 
dat in aanbouw is, biedt ‘s werelds 
eerste opvouwbare trainingscentrum 
uitkomst. Het is eigenlijk een groot 
zwembad, omsloten door vier contai-
ners van elk twaalf meter lang. Een 
helikoptercrash kan er onder meer in 
worden getraind. Rijckaert is ‘‘vrij 
simpel’ op het idee gekomen. ‘Ik heb 
gevaren. Toen hadden we een ton aan 
boord als zwembad.’ (WB)

• Het nieuwe verplaatsbare bassin van Rudy Rijckaert waarin onder meer een helikoptercrash kan worden 
getraind. (Foto Adri van de Wege)

Trainings-unit
voor offshore

Grote fusie in offshoresector

ALBLASSERDAM

IHC Lagersmit, onderdeel van 
IHC Merwede, heeft een nieuwe 
productielocatie geopend in Al-
blasserdam. Ook introduceerde 
het bedrijf twee nieuwe produc-
tinnovaties.

‘We zijn trots op waar we staan en ik 
wil benadrukken dat dit nog maar het 
begin is’, zegt Willem Steenge, mana-
ging director van IHC Lagersmit. De 
nieuwe producten zijn de duurzame 
Supreme Ventus DP- en de Supreme 
TG HP-afdichtingen. Volgens Steen-
ge is de Supreme Ventus DP de eerste 
afdichting voor thrusteraandrijvingen 
die garandeert geen olie doorlaat. De 
tweede innovatie is een milieuvrien-
delijk, watergesmeerd systeem voor 
getijdenturbines.
De opening werd verricht door CEO 
Goof Hamers van IHC Merwede. 
In zijn toespraak benadrukte hij het 
belang van innoveren en investeren. 
‘Op die manier waarborgen we dat 
de IHC Merwede Groep de omzet 

consolideert en sterker uit de crisis 
komt.’
De nichemarkt voor afdichtingen 
wordt gekenmerkt door fusies, 
overnames en verplaatsing van 
de productie naar andere landen. 
De afnemers zijn volgens Hamers 
veeleisend. ‘Afdichtingen zijn een 
relatief klein onderdeel, maar wel de 
Achilleshiel van de scheepsvoortstu-
wing of koelwatertoepassing. Dat 
resulteert in een vraag om maatwerk, 
hoge kwaliteit, korte levertijden en 
natuurlijk, een eerlijke prijs. Deze 
factoren dwingen fabrikanten om 
duidelijke keuzes te maken in hun 
productieproces.’
De nieuwe productieopzet gaat verder 
dan high-tech machines. Het proces 
is gebaseerd op ‘demand-pull plan-
ning en lean-thinking’. Dat laatste is 
terug te zien in het productieproces: 
voor zowel werknemers als machi-
nes is het aantal handelingen beperkt 
tot een minimum om efficiency te 
waarborgen. (JCK)

IHC Lagersmit opent productiehal
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het op een gegeven moment nodig 
is voor de kinderen komt het er wel. 
Misschien dat het handig is als we 
met het internaat te maken krijgen. 
Als je ver weg ligt, dan kun je daar 
in het weekend heen.’
Gaan varen was voor Inge een be-
wuste keuze. Ze hebben eerst op 
twee schepen voorop gewoond, 
dat waren de Glissando en de Peter 
en daarna woonden ze een jaar aan 
de wal. ‘Ik had vier miskramen en 

moest allemaal onderzoeken on-
dergaan. Na dat jaar hebben we als 
zetschipper gevaren. Bij de vijfde 
poging kwam Julia.’
In de toekomst ziet ze zichzelf aan 
boord blijven, vertelt ze. ‘Ik wil zo-
veel mogelijk overal naartoe varen 
of het moet natuurlijk echt niet gaan 
met Julia op het internaat. Het liefst 
zou ik nog een of twee kinderen erbij 
hebben en verder gewoon zo door-
gaan als we bezig zijn.’

Prof. dr. Femme Gaastra heeft 
vrijdag 11 juni 2010 afscheid 
genomen als hoogleraar zeege-
schiedenis aan de universiteit 
Leiden. In die functie bepaalde 
hij mede de richting van het on-
derzoek naar het maritieme ver-
leden van Nederland.

Gaastra is vooral bekend als auteur 
van ‘De geschiedenis van de VOC’. 
Henk den Heijer volgt hem op als 
hoogleraar in de Zeegeschiedenis. 
Als dank voor zijn inzet is het boek 
‘Alle streken van het kompas. Ma-
ritieme geschiedenis in Nederland 
aan Femme Gaastra opgedragen. 
Collega’s van binnen en van buiten 
de universiteit hebben het initia-
tief genomen om ter gelegenheid 

van Gaastra’s afscheid een ‘liber 
amicorum’ samen te stellen. Het 
eerste exemplaar heeft hij tijdens 
het afscheidscollege op 11 juni in 
ontvangst genomen. De uitgave staat 
onder redactie van Maurits Ebben, 
Henk den Heijer en Joost Schok-
kenbroek en is uitgegeven door 
Uitgeversmaatschappij Walburg 
Pers te Zutphen.
Veel mensen denken bij maritieme 
geschiedenis aan zeehelden en zee-
slagen. Dat is niet verwonderlijk, 
aangezien die aspecten vaak worden 
benadrukt. Het is nog maar kort ge-
leden dat Michiel de Ruyter uitge-
breid met boeken, tentoonstellingen 

en lezingen werd geëerd, omdat hij 
400 jaar eerder in Vlissingen was ge-
boren. Maar maritieme geschiedenis 
omvat zoveel meer: grote handels-
compagnieën zoals de VOC en de 
WIC, maar ook de walvisvaart, de 
slavenhandel en de carrière van ma-
rineofficieren. Nederlanders bevaren 
de wereldzeeën al sinds het einde 
van de 16de eeuw. De Nederlandse 
scheepvaart beleefde haar hoogte-
punt in de Gouden Eeuw, maar ook 
daarna bleef ons land een belangrijke 
maritieme natie.
Alle streken van het kompas is een 
staalkaart van de hedendaagse mari-
tieme geschiedschrijving. De auteurs 

gaan in op de scheepvaart binnen 
Europa, maar ook op de Nederlandse 
vaart op de Oost en de West. Naast 
kapers in Europese en Caribische 
wateren komen er ook 18de-eeuwse 
Zeeuwen in de vaart op Zuid-Ame-
rika en 19de-eeuwse walvisjagers uit 
Harlingen in voor. Belicht wordt hoe 
Nederlandse zeelieden de eerste sla-
ven naar Noord-Amerika brachten 
en hoe Amsterdamse kooplieden in 
de Napoleontische tijd erin slaagden 
om de handel met Indië gaande te 
houden.

Onder redactie van Maurits Eb-
ben, Henk den Heijer en Joost 
Schokkenbroek, ‘Alle streken van 
het kompas. Maritieme geschie-
denis in Nederland’. Uitgevers-

maatschappij 
Walburg Pers, 
genaaid ge-
bonden, geïl-
lustreerd in 
zwart-wit, ISBN 
978.90.57
30.662.4, prijs 
29,95 euro.

voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek

zoals geboorte, felicitaties,
overleden, etc.  zijn gratis.

scheepvaartberichten

Steunpunt Binnenvaart
Voor vragen en problemen op sociaal-maat-
schappelijk gebied kunt u bellen met Steunpunt 
Binnenvaart van de AMVV. Telefoon 0620-11 
23 19 (Dekatel) of  010-20 60 605.

congressen, beurzen
& evenementen

kielzog

Ze verwachten dat ze met hun 
nieuwe schip beter in staat zijn te 
concurreren met de overige schepen 
in de markt. ‘Dit is ons eerste schip 
en het voer voorheen alleen in Ne-
derland. Wij varen naar boven. In dat 
vaargebied is een schip dat sneller 
loopt een voordeel. Het schip dat 
we willen aanschaffen neemt meer 
mee en verbruikt minder gasolie. 
Met name het gasolieverbruik is 
belangrijk, want dat merk je in de 
exploitatie. Als onze vaarkosten 
lager zijn, hebben we een betere 
concurrentiepositie’, zegt Inge.

Ondernemerspapieren
Ze is momenteel bezig met het halen 
van haar ondernemerspapieren. ‘Ik 
vind het leuk om te doen en het is 
interessant. Ik heb zelf een admi-
nistratief-economische opleiding 
gedaan en dit sluit erop aan. Als ik 
de examens achter de rug heb ga ik 

mijn Rijnpatent halen. Wij zijn voor 
onszelf begonnen op de onderne-
merspapieren van onze oude werk-
gever. Hij wilde dat doen, als wij het 
binnen twee jaar zelf haalden.’
Zowel Inge als haar man zijn van 
de wal. Ze leerden elkaar kennen 
via een advertentie in het Reforma-
torisch Dagblad. ‘In de advertentie 
stond “Matroos zoekt correspon-
dentievriendin”. Ik heb daarop ge-
schreven. We hebben eerst gecor-
respondeerd en kregen daarna een 
relatie. Mijn man komt ook niet uit 

een schippersgezin. Zijn negen jaar 
oudere broer is gaan varen en hij 
werd daardoor aangestoken. Van de 
acht kinderen bij hun thuis varen er 
vier en de vijfde gaat volgend jaar 
als matroos beginnen.’

Groepsleidster
Inge werkte ongeveer 7,5 jaar gele-
den als groepsleidster op het schip-
persinternaat in Krimpen aan de IJs-
sel. Ze kwam daar terecht via haar 
zus. ‘Ik vond het kantoorwerk dat 
ik deed saai worden. Mijn zus had 
stage gelopen op Eben-Haezer. Het 
leek me gewoon leuk werk, maar je 
moet er SPW voor hebben. Ik heb 
een open sollicitatie naar het inter-
naat in Krimpen gestuurd en ben 
aangenomen. Mijn man kende ik in 
die tijd nog niet.’
Dochter Julia gaat in de toekomst 
naar het internaat. Ze weten nog niet 
welk internaat. ‘We zouden graag 

zien dat Julia naar een reformato-
risch internaat gaat, omdat we vin-
den dat ze daar meer meekrijgen. 
Er is geen tv en de kinderen leren 
zo gewoon met elkaar te spelen. 
Een probleem kan zijn dat wij wel 
reformatorisch zijn opgevoed, maar 
later evangelisch zijn geworden. Ik 
weet niet of ze daar evangelische 
mensen aannemen.’
Het echtpaar heeft geen huis aan de 
wal en ook geen plannen in die rich-
ting. ‘Ik vind het heerlijk zonder huis. 
Een huis geeft extra rompslomp. Als 

• Inge van Driel en 
haar dochter Julia. 
Ben was afwezig van-
wege de aanschaf van 
het nieuwe schip. (Foto 
Henriette Driesen-
Joanknecht)

Inge en Ben van Driel ruilen Dortmunder Lady Inge in

Ander schip om vaarkosten te drukken
Door Henriette Driesen-Joanknecht

Inge van Driel vaart met 
haar man Bene en hun 
dochtertje Julia op de 
Dortmunder Lady Inge. 
Ze wonen aan boord 
en zijn bezig met de 
aanschaf van een an-
der schip, omdat ze op 
de vaarkosten willen 
besparen. Hun huidige 
schip wordt ingenomen 
bij de verkoop, als de 
aanschaf doorgaat. ‘Als 
de keuringen van het 
andere schip goed zijn, 
gaat het door’, vertelt 
Inge.

‘Voor onszelf begonnen met
hulp van onze werkgever’

Scheepsgegevens
Scheepsnaam: Lady Inge. Lengte: 
67 meter. Breedte: 8,20 meter. 
Diepgang: 2,38 meter. Tonnage: 819. 
Europanummer: 2304150. Motor: 
Deutz, 545 pk. Bouwjaar: 1929. 
Thuishaven: Klaaswaal. Eigenaar: 
VOF Van Driel.

JARIG

4 juli
- Denise Wierdsma, 17 jaar, ms 
Nivoma, Zwijndrecht.

7 juli
- Jowi v.d. Bosch, 17 jaar, mts Pri-
mair, Moerdijk.
- Linda Pulleman, 14 jaar, ms Re-
soluto, Haarlem.

8 juli
- Shania Korste, 4 jaar, ms CTB 
15, Maasbracht.

- Sail Amsterdam, 19 t/m 23 au-
gustus
- Offshore Northern Seas, 24 t/m 27 
augustus, Stavanger Noorwegen
- Hiswa te Water, 31 augustus tot 5 
september, Marina Seaport IJmuiden
- Wereldhavendagen, 3 t/m 5 sep-
tember, Rotterdam
- SMM Hamburg, 7 tot 10 sep-
tember
- Global Maritime Environmental 
Congres, 7 en 8 september, Ham-
burg (tijdens SMM)
- Open Scheepvaartdagen Antwer-
pen,  17 t/m 19 september
- Maritiem Willemstad, 17 t/m 19 
september
- Interboot, 18 t/m 26 september, 
Friedrichshafen
- Holland Transport & Logistics 
Show, 27 t/m 29 september, Ahoy 
Rotterdam
- Offshore Energy 2010,  7 oktober, 
Willemsoord, Den Helder
- Nationale Visserijbeurs, 7 t/m 9 
oktober, Urk

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.
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HORIZONTAAL: 4 Spinnen-
verdriet voor een modern kapsel 
(7); 7 Identiteitsbewijs (11); 10 
Die vissen begrijpen het wel (8); 
11 Instrumenten verbinden (6); 
12 Zoethoudertjes (14); 14 Het 
springt terug aan het lijf (5); 15 
Foto-opname van een hard schot 
(4); 16 Mast met mikvogels in de 
speeltuin (3); 18 Volkskoekje (9); 
19 Netwerk voor een stuk vis (5); 
20 Beneden is het wel goed maar 
niet zo belangrijk (13); 22 Wat 
normaal is voor een ezel (9).

VERTICAAL: 1 Dat geeft weinig 
sensatie, die opvangmogelijkheid 
(16); 2 Gewaagde stof voor een 
pochet (9); 3 Door een hoorbare 
zoen van een keukenprins, krijgt 
een bacterie de kans (6); 5 Orga-
nisatie van lekkerbekken? (9); 6 
Slechts een kop en een kom bij 
de voet (13); 8 Opgeblazenheid 
leidt tot waardevermindering (8); 
9 “Hij wil het middelste met de 
beide einden”(10); 13 Hem smeren 
door op de knie te kruipen (10); 17 
Insnijdingen in plakken (6); 21 Die 
pestkop komt snel terug (3).

VRIJDAG 2 JULI
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 3 JULI
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, H. 
Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 4 JULI 
Amsterdam, Baptisten Gem. OBG: 
Aula Calvijn met junior College, Schip-
luidenlaan 12, (station Lelylaan), 10 uur, 
dienst, www.obgamsterdam.nl; Geref. 
Gem. Noord, Melkweg 16, Tuindorp-
Oostzaan, 10 uur (kindercreche) en 
16.30 uur, leesdienst; Geref. Gem.: 
evangelisatiepost, Looiersgracht 70, 
10.30 en 17 uur, evang. J. Krijgsman. 
Crèche aanwezig; Noorderkerk: Noor-
dermarkt, 10 uur, dr. P.J. Visser en 19 
uur, ds. J.S. Heutink, Ede.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, Berkemeier, Muntendam; 
PKN, Farmsumerkerk: 9.30 uur, 
dienst; RK kerk, Singel, 11.30 uur, 
dienst; Chr. Geref. kerk: Huibertplaat 
57, 9.30 en 14.30 uur, student J.W. Mool-
huizen, Zutphen.
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. 
J. Belder.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. 
L. Krüger; KSCC: 11 uur, H. Mis; Zee-
manshuis: Willemskade 13, 10.30 uur, 
oec. dienst, voertaal Engels.
Terneuzen, Goede Herderkerk: 10 
uur, ds. J.H. Becker en J.H. Smeets; 
Geref. Gem.: 10 en 18 uur, ds. M.J. 
van Gelder. 
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 
10 en 17 uur, ds. A.Th. van Olst.
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.  
Andernach, a/b mps Horizon: 9.30 
uur, T.J. Dousma.
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. H.J. Kip.
Frankfurt: Reformierte Kirche (bo-
venzaal), Freiherr von Steinstrasse 8: 
11.15 uur. Info: Jan Visser, tel. 069-
293952.
Mannheim, Hafenkirche, Kirchen-
strasse 15: 11 uur, ds. H. v/d Ham.
Münster/Hamm, Hugo de Grootschool, 
Gonowskistrasse 1, Münster-Gieven-
beck: 10.30 uur, dienst.
Bazel: info website www.nl-kerk.ch
Hongarije, Budapest: gemeentezaal 
Reformatus Templon, Pozsonyi ut 58, 
district 13, 17 uur, ds. Cziria.

MAANDAG 5 JULI 
Groningen, Witte Zwaan: 14 uur, 
volksdansen (gymnastiek).
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, stafver-
gadering en 14 uur, repetitie toneel-
groep.
Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 6 JULI
Groningen, Witte Zwaan: 20 uur, 
sjoelen en kaarten.
Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnastiek; 
18 uur, repetitie zangkoor; 19.30 uur, 
cursus vaarbewijs 1.

WOENSDAG 7 JULI
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, repetitie 
zangkoor en 13.30 uur, bridgen (oneven 
weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, 
handwerken en kaarten.
Terneuzen, Geref. Gem.: 19.30 uur, 
ds. J.J. van Eckeveld.
 
DONDERDAG 8 JULI 
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.

Boek voor Femme Gaastra

oplossing

HORIZONTAAL: 4 ragebol; 7 egodocument; 
10 snappers; 11 lieren; 12 klontjestangen; 14 
stuit; 15 shot; 16 wip; 18 belgenmop; 19 filet; 
20 ondergeschikt; 22 standaard.
VERTICAAL: 1 laagspanningsnet; 2 lefdoekje; 3 
coccus; 5 smulpartij; 6 enkelgewricht; 8 inflatie; 9 
kernspreuk; 13 schootgaan; 17 sneeën; 21 sar.

INHolland gaat zonnestrijd aan
DELFT

Imtech Solarboat Delft, een team van 17 studenten scheepsbouwkunde aan Hogeschool INHolland Delft, hebben 
een door zonnecellen aangedreven schip ontwikkeld waarmee zij meedoen aan de derde editie van de Frisian 
Solar Challenge. Het schip is 18 juni gedoopt door Geert Dales, voorzitter van het College van Bestuur van 
Hogeschool INHolland. Het door Imtech gesponsorde team doet met het schip mee aan de Frisian Solar Chal-
lenge, die van 4 tot en met 10 juli 2010 wordt gevaren.  De Imtech Solarboat doet mee in de hoofdklasse, de 
klasse met de meeste vrijheid en de hoogste snelheden. Het doel is om het tot nu toe ongeslagen schip van de 
TU Delft van de eerste plaats af te stoten. (HH / foto INHolland)
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Neckar; sluis Horkheim (kmr. 117.5); gedeel-
telijke stremming. Stremming rechterkolk Hork-
heim tot 10 september 18 uur.
Neckar; brug Ernst-Walz (kmr. 23); brug 
Theodor-Heuss (kmr. 24.2); stremming. Ivm. 
evenement stremming tussen brug Ernst-Walz en 
brug Theodor-Heuss op 24 juli van 9:20 tot 11:15, 
van 12 tot 14 en van 14:45 tot 17 uur.
Obere-Havel-Wasserstrasse; sluis Zehdenick 
(kmr. 16); stremming. Stremming sluis Zehde-
nick op 8 juli van 7 tot 14 uur.
Obere-Havel-Wasserstrasse; sluis Bischofswer-
der (kmr. 4.5); sluis Bredereiche (kmr. 47.9); 
sluis Furstenberg (kmr. 60.7); sluis Regow 
(kmr. 42.2); sluis Schorfheide (kmr. 32.7); sluis 
Zaaren (kmr. 36.1); sluis Zehdenick (kmr. 16); 
gewijzigde bediening. T/m 30 september van 7 
tot 21 uur voor de sluizen Bischofswerder, Bre-
dereiche, Zehdenick, Schorfheide, Furstenberg, 
Zaaren en Regow.
Oberweser; stremming. Ivm. evenement strem-
ming tussen kmr. 24.6 en 28.1 op 17 juli van 
19 tot 23 uur.
Oberweser; evenement. Ivm. evenement bij-
zondere voorzichtigheid tussen kmr. 25 en 35.8 
op 11 juli van 10 tot 14 uur.
Oder; stremming. Ivm. hoogwater geldt een 
stremming tnb. tussen kmr. 542.4 en 586 en tus-
sen kmr. 667.2 en 704.1 s nachts en tussen kmr. 
586 en 667.2 geheel.
Rhein; brug Leverkusen (kmr. 701.5); door-
vaarthoogte. Beperkte doorvaarthoogte thv. 
hangstelling brug Leverkusen t/m 1 oktober: 
maandag van 10 tot 18 uur, dinsdag t/m donderdag 
van 7 tot 18 uur en vrijdag van 7 tot 10 uur.
Rhein; beperkingen. Ivm. werkzaamheden thv. 
kmr. 757 (Nierst) tussen kmr. 756.8 en 757.2 
vaarverbod langs linkeroever, hinderlijke water-
beweging vermijden linkeroever en afmeerverbod 
tot 1 november 18 uur en van 31 maart 2011 6 
uur tot 1 november 2011 18 ur.
Rhein; beperkingen. Tot 23 juli 18 uur tussen 
kmr. 672.1 en 673.1 voorbijlopen verboden, 
hinderlijke waterbeweging vermijden, ankeren 
verboden rechteroever en doorvaartbreedte 
rechteroever.
Rhein; stremming. Ivm. evenement en vuurwerk 
tussen kmr. 673.5 en 695 stremming opvaart thv. 
kmr. 695 van 17 juli 19 uur tot 18 juli 0:30 uur, 
stremming afvaart thv. kmr. 673.5 van 17 juli 
20:30 uur tot 18 juli 0:30 uur en ankeren ver-
boden en afmeerverbod van 17 juli 19 uur tot 
18 juli 0:30 uur.
Rhein-Hernekanal; sluis Duisburg-Meiderich 
(kmr. 0.8); stremming. Stremming sluis Duis-
burg-Meiderich van 19 juli 6 uur tot 1 augustus 
22 uur.
Saale; sluis Alsleben (kmr. 50.3); sluis Bern-
burg (kmr. 36.1); sluis Calbe (kmr. 20); sluis 
Rothenburg (kmr. 58.7); sluis Wettin (kmr. 
70.4); gewijzigde bediening. Vanaf 1 juli worden 
de sluizen Calbe, Bernburg, Alsleben, Rothen-
burg en Wettin als volgt bediend: 1 april t/m 
31 oktober maandag t/m donderdag 7–19 uur, 
vrijdag, zaterdag en zon- en feestdagen 7–21 uur, 
1 november t/m 31 maart, maandag t/m donderdag 
7-17 uur, vrijdag,zaterdag en zon- en feestdagen 
8-16 uur. De sluizen worden bediend vanaf de 
bediencentrale Bernburg. De sluizen zijn niet 
meer bemenst. Aanmelden via tel.: 03471 34 66 
40 81 en 82 en fax. 03471 34 66 40 85, e-mail: 
lz-bernburg@wsv.bund.de
Spree-Oder-Wasserstrasse; ontmoeten ver-
boden. Ontmoeten verboden tussen kmr. 16.5 
en 16.8 tnb.
Templiner Gewasser; sluisTemplin (kmr. 13.3); 
gewijzigde bediening. Bediening sluisTemplin 
t/m 30 september van 7 tot 21 uur.
Unterems; minst gepeilde diepten. Scheeps-
diepgang max. 350 cm tussen kmr. 32.5 en 33.5 
t/m 31 juli.
Verbindungskanal Ruhr-Rhein-Hernekanal; 
keersluis (kmr. 4.7); stremming. Stremming 
keersluis op 6 juli van 9 tot 11 uur.
Werbelliner Gewasser; sluis Eichhorst (kmr. 
8.7); sluis Rosenbeck (kmr. 6.1); gewijzigde 
bediening. T/m 30 september van 7 tot 21 uur 
voor de sluizen Rosenbeck en Eichhorst.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Dorsten (kmr. 
30.5); gedeeltelijke stremming. Stremming 
kleine kolk Dorsten tot 5 juli 14 uur. Op zater-
dag en zondagen wordt tussen 22 en 6 uur met 
de grote kolk geschut. Stremming vaartuigen 
kleiner dan 110 m grote kolk Dorsten op 8 juli 
van 8:30 tot 15 uur.
FRANKRIJK
Aa; brug Bistade (kmr. 17.4); stremming. Ivm. 
evenement stremming brug Bistade op 14 juli 
van 14 tot 18 uur.
Aisne; stremming. Ivm. vuurwerk tussen kmr. 
85.2 en 85.5 stremming op 13 juli van 22:30 
tot 23:50 uur.
Canal de la Deule; brug Leon Jouhaux (kmr. 
18.3); sluis Grand Carre (kmr. 19.7); strem-
ming. Ivm. vuurwerk van 13 juli 22:30 uur tot 
14 juli 0:30 uur tussen brug Leon Jouhaux en 
sluis Grand Carre stremming.
Canal de la Marne au Rhin, branche Est; 
sluis 21 Lutzelbourg (kmr. 258.5); strem-
ming. Ivm. vuurwerk op 13 juli van 19 tot 23:59 
uur tussen sluis 21 Lutzelbourg en kmr. 258.9 
stremming.
Canal du Rhône à Sête; Canal du Rhône au 
Rhin, branche Sud; Haut Rhône; Rhone; 
Saône; beperkingen. Ivm. evenement t/m 31 
juli beperkte service branche Sud Canal du Rhône 
au Rhin tussen kmr. 18 en 111, beperkte service 
Haut Rhône tussen kmr. 0 en 103, beperkte service 
Rhône tussen kmr. 0 en 323, beperkte service 
Saone tussen kmr. 0 en 146 en beperkte service 
Canal du Rhône à Sête tussen kmr. 3.4 en 3.2. 
Er gelden diverse afmeerverboden, oponthoud 
en korte stremmingen. De volledige lijst met 
beperkingen is aan te vragen bij het Infocentrum 
Binnenwateren (2010.04943.1) of te downloaden 
via www.infocentrum-binnenwateren.nl
Escaut Canalisée; sluis 6 Pont Malin (kmr. 0); 
stremming. Stremming sluis 6 Pont Malin van 
5 juli 6:30 uur tot 10 juli 20:30 uur.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Fessenheim (kmr. 
210.5); stremming. Ivm. vuurwerk op 13 juli van 
21:30 tot 22:30 voor pand Fessenheim tussen kmr. 
199 en 200.1 (Chalampe) stremming.
Haut Rhône; voetbrug Decines (kmr. 12.5); 
stremming. Ivm. vuurwerk stremming tussen 
kmr. 12 en 13 (voetbrug Decines) op 13 juli van 
22:40 tot 23:40 uur.
Ill Canalisée; brug Couverts II (kmr. 0.9); brug 
Pasteur (kmr 0.2); stremming. Ivm. vuurwerk 
stremming tussen brug Pasteur en brug Couverts 
II op 14 juli van 21 tot 23:30 uur.
Marne; sluis 17 Creteil (kmr. 173.1); sluis 18 St. 
Maur (kmr. 174.6); sluis 19 St. Maurice (kmr. 
177.2); stremming. Ivm. evenement op 14 juli 
van 6:30 tot 20:30 uur stremming sluis 17 Creteil, 
sluis 18 St. Maur en sluis 19 St. Maurice.
Rhin; stremming. Ivm. vuurwerk op 13 juli 
van 22:30 tot 23:30 uur tussen kmr. 169.5 en 
170 stremming en afmeerverbod. Bij slechte 
weersomstandigheden schuift het evenement 
door naar 14 juli.
Saône; brug Neuville (kmr. 20); stremming. 
Ivm. vuurwerk stremming tussen kmr. 20.4 en 
20.6 (brug Neuville) op 14 juli van 22:15 tot 
23:15 uur.
Seine; spoorbrug Mee s/Seine (kmr. 111); 
stremming. Stremming tussen spoorbrug Mee 
s/Seine en kmr. 114 op 14 juli van 5 tot 22 uur.
Seine; brug Austerlitz (kmr. 168.1); stremming. 
Stremming sluis/haven Arsenal tussen kmr. 168.1 
en 168.2 tnb.
Yonne; brug Paul Bert (kmr. 0); voetbrug (kmr. 
0.3); stremming. Ivm. vuurwerk stremming tusen 
kmr. 0 en 1 op 13 juli van 22 tot 23:59 uur en 
afmeerverbod tussen brug Paul Bert en voetbrug 
van 13 juli 13 tot 14 juli 8 uur.
Yonne; brug Charmoy (kmr. 22.6); brug Mi-
gennes (kmr. 21.8); stremming. Ivm. vuurwerk 
tussen brug Migennes en brug Charmoy strem-
ming op 14 juli van 22 tot 23:59 uur en afmeer-
verbod van 14 juli 12 uur tot 15 juli 1 uur.
OOSTENRIJK
Donau; brug Pochlarn (kmr. 2043.6); door-
vaarthoogte. Doorvaarthoogte verminderd met 
250 cm thv inspectiewagen brug Pochlarn van 5 
t/m 7 juli van 7:15 tot 16 uur, 8 juli van 7:15 tot 
15 uur en 9 juli van 7:15 tot 11 uur.
Donau; beperkingen. Voor linkeroever thv. kmr. 
1929.2 van 5 t/m 15 juli hinderlijke waterbewe-
ging vermijden en bijzondere voorzichtigheid 
maandag t/m donderdag van 6 tot 20 uur.
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MAATWERK IN SERIEBOUW

DAMEN SHIPYARDS BERGUM          

STANDARD OF EXCELLENCE

-
-

BINNENVAART UNIT 
NEDERLAND
AMBITIEUS, VERTROUWD, DESKUNDIG

KIJK OP ABNAMRO.NL/BINNENVAART 
OF NEEM CONTACT OP MET 
BINNENVAARTUNIT.NEDERLAND@NL.ABNAMRO.COM

Locaties: Rotterdam - Terneuzen - Maasbracht
Wilhelminaplein 7
3072 DE Rotterdam
Tel: 010-4962640

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

Te koop
Skutsje Hendrika
van de heer H. v.d. Wal
Bj. 1914, 
L x b 18.38 x 3.54 m.
Max. laadvermogen 
34 ton.
Inl. J. Wiekstra
Westersingel 70
8913 CL Leeuwarden.

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

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

Maritiem

Expansie 54
8316 GA Marknesse

Tel.: 0527-203654
Fax: 0527-203652

GSM: 06-20 73 53 40
06-20 73 53 42

E-mail: info@hetankermaritiem.nl
www.hetankermaritiem.nl

TE KOOP:
• Stoere kotter verbouwd 1995, 17 x 5.05 x 1.80, 

250 pk Daf Turbo type 1160.

• Eurokotter bj. 1988, 24 x 6.10 x 2.70 m, 300pk, geschikt 
voor diverse doeleinden, motor pas gereviseerd.

• Kotter ‘Elizabeth’ bj. 1963, staal, 19.14 x 4.87 x 1.80 m., 1 x 250 pk 
Gardner, gejoggeld met straalbuis, 
mag voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

• Sleepboot, met SI bj. 1950, 20 x 5.05 x 1.80 m., mot. 565 Caterpillar 
Ex. RV 14 2000 draaiuren na revisie, mooie woning, NIEUW, 

met geldig SI, ex Pontonnier.

• Recreatie sleepboot Willem bj. 1930, 18 x 4.77 x 1.75, 340 pk 
MWM, electrische start, € 42.500,-

• Sleepboot bj. 1957, 15.45 x 4.60 x 1.75 mtr., MWM 265 pk

• Amsterdammer sleepboot bj. 1930, 14.20 x 3.60 x 1.50, 80 pk 
Kromhout type 2HS, varend monument.

• Eikenhouten goed onderhouden, bj. 1975, Mercedes 6 cyl. 
Kotter 200 pk, 18 x 5 x 1.70 mtr., pas op de werf geweest.

• Deltavlet bj. 1980, 14.70 x 4.20 x 1.80 mtr., 340 pk Cat.
met SI type 3406 voorjaar 2005 gerev., met duwsteven.

• Sleepduwvlet met SI, bj. 1966, 12.50 x 3.75 x 1.70 mtr.,
Scania 250 pk, koppeling 5:1 trekt goed.

• Werkvlet bj. 1953, 12 x 3.20 x 1.10, 150 pk, € 17.500,-

• Recreatievlet 8.20 x 2.85 x 0.80, 30 pk Samofa 2 cyl., € 17.500,-

PRIJS OP AANVRAAG
OP DEZE SCHEPEN IS INRUIL MOGELIJK

DIVERSE WERKVLETTEN, KIJK OP ONZE SITE.

• Kotterjacht verbouwd 2005, luxe geschikt voor bewoning,
18,50 x 4,50 x 1,60 m, 300 pk Mercedes
10 cilinder V.

• Pilot bj. 1978, recentelijk verbouwd, 15,80 x 4,70 x 1,35 m,  
motor 2 x GM diesel 330 pk, 17 mijl, pas op werf 
geweest, Euro 120.000,-

• Eurokotter: bj. 1988, 24 x 6.10 x 2.70 m., geschikt voor div. doel-
einden, bod gevraagd.

• Klipper: 28 x 5,05 x 1,20, 116 pk. Deutz, mooi schip,
prachtig mooi interieur. Euro 79.500,-

• Kotter bj. 1963 Haak, 19 x 4,87 x 1,75 m, 
230 pk Gardner. Euro 69.500,-

• IJselmeer kotter: 15 x 3,65 x 1,20, 168 pk. Daf, recentelijk vlak ver-
nieuwd + bunnen dichtgemaakt Euro 39.500,-

• G.o.h duwsleepboot: Met S.I., 20 x 5,05 x 1,75, 565 pk. Caterpillar.
pas op werf geweest. Euro 195.000,-

• Sleepboot: bj. 1957, 15.45 x 4.60 x 1.75 m. MWM 285 pk.
Euro 49.500,-

• Sleepboot 14.20 x 3.60 x 1.50, 2 cyl. Kromhout type 2H3 80 pk, 
Amsterdammer: varend monument. Euro 49.500,-

• Sleepboot: 15,95 x 3,66 x 1,29 m, 250 pk Fiat
geheel gereviseerd 2009. Euro 47.500,-

• Patrouille vaartuig: bj. 1957, 14.50 x 3.20 x 0.95 m. Cummins 130 pk.
Euro 35.000,-

• RWS vlet: bj. 1964, 13 x 3.90 x 0.90 m GM 140 pk. 
Euro 99.500,-

• Recreatie vlet: 8,25 x 2,64 x 0,80, 25 pk Samofa. Euro 24.500,-
• Patrouille vaartuig: bj. 1957, 12 x 3.30 x 0.90 m. IFA 180 pk. 

Euro 27.500,-
• 2 x IJsselmeer kruiser: 10 x 3,60 x 1,00, 50 pk., mooi  schip. 

Pas geverfd. Euro 49.500,-
• Kotterjacht 17 x 5,05 x 1,75 m, 250 pk Daf, 

geheel verbouwd in 1995.
• Brandblusboot 1965, 27,50 x 5,65 x 1,80 m, 2 x 450 pk MTU, 14 mijl,

geschikt voor diverse doeleinden.
• Pilot/Rescue boot Z.g.a.n., 17,50 x 4,50 x 1,50 m, 2 x 610 pk Volvo 

Penta, 24 mijl.

Wij komen uit elke
    electrische storing 

NIEUWLAND PARC 307, 2952 DD ALBLASSERDAM

WWW.ELECTRICMARINESUPPORT.NL

S C H E E P S W E R F

VOORUIT

Als schipper

denk je altijd

vooruit.

Zaandam
Zuiddijk 404

500 meter uit het
Noordzeekanaal.

Hellingen en dokken.
Max. lengte 70 meter.

100% service.

Alle werkzaamheden
075-6 15 63 58

info@scheepswerfvooruit.nl
www.scheepswerfvooruit.nl

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

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
Steun de natuur

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl




