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HENRIETTE

Zeegaand

Een van onze kapiteins gaat op va-
kantie naar Kroatië. Halverwege 
zijn vakantie stuurt hij wat sms’jes. 
Gelukkig is er niks ergs.

Hij heeft een zeegaand jacht ge-
huurd. De waardering van zijn 
binnenvaartpapieren staat hem niet 
aan. Hij mag met zijn Rijnpatent 
en vaarbewijs maar twee zeemijlen 
uit de kust.
‘Je moet maar zo denken. Als je 
het moet roeien is het ver’, sms’t 
mijn man terug.
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DEZE WEEK

Koninklijke Schuttevaer, verladers-
organisatie EVO en de Vereniging 
van Waterbouwers, samen vormen ze 
het COV, vrezen dat de binnenvaart 
wel eens de dupe kan worden van de 
18 miljard aan bezuinigingen waar 
het mogelijke toekomstige kabinet 
van VVD en CDA met gedoogsteun 
van de PVV, nu over praat. Het COV 
wijst Opstelten erop dat de binnen-
vaart een aanzienlijke bijdrage kan 
leveren aan een duurzame economi-
sche groei. Toekomstige kabinetten 
doen er volgens het COV daarom 
verstandig aan in te zetten op het 
intensiveren van het goederenver-
voer over water, met inbegrip van 
de aansluitingen op weg, rail en 
shortsea. 
‘De binnenvaart is dus een vervoer-
stak waarbij investeringen goed zijn 
voor de economie’, vertelt Schutte-
vaerdirecteur Kees de Vries in een 
toelichting. ‘Wat dat betreft hebben 
we een streepje voor. Maar het is 
geen zaak van Meden en Perzen. 
Het risico dat er bij ons bezuinigd 
gaat worden is net zo groot als bij 
alle andere onderwerpen.’

Te weinig geld
Voor het COV ligt de prioriteit voor 
de vaarwegen bij het wegwerken van 
het achterstallige onderhoud. Het vo-
rige kabinet zegde de Tweede Kamer 
en het COV al toe dat de achterstan-
den in het onderhoud van de vaarwe-
gen in 2016 zijn weggewerkt. Kees 
de Vries wil het volgende kabinet 
daar zeker aan gaan houden. ‘Wij 
willen niet dat wordt bezuinigd op 
het achterstallige onderhoud dat in 
2006 bekend was. Daarvan is be-
loofd dat het in 2016 is weggewerkt. 
We hebben nu echter de indruk dat 
er voor het reguliere onderhoud 
niet genoeg geld is. Er is gewoon 
te weinig geld om het allemaal goed 
te doen. Daardoor kunnen nieuwe 

achterstanden ontstaan. Wij vinden 
daarom dat zondermeer niet bezui-
nigd mag worden op het onderhoud 
aan de vaarwegen. Eigenlijk moet 
er zelfs geld bij.’ 
Om een aanzienlijke groei van het 
goederenvervoer over water mo-
gelijk te maken is het volgens het 
COV verder nodig om de geplande 
investeringen in het Meerjarenpro-

gramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (MIRT) voor wat betreft 
de natte infrastructuur zo ongestoord 
mogelijk uit te voeren. ‘Dat gaat 
om alle projecten voor uitbreiding 
en verruiming van vaarwegen die 
we hebben afgesproken. Er mag 
wel getemporiseerd worden, maar 
onze inzet is dat van uitstel geen 
afstel komt.’

Wachtprobleem
Om het goederenvervoer met de bin-
nenvaart te bevorderen is het volgens 
het COV van het grootste belang dat 
er in de zeehavens een level playing 
field tussen de verschillende moda-
liteiten komt zodat iedere modaliteit 
goed tot zijn recht komt. ‘Hoewel 
de wachttijden bij de terminals nu 
nog wel meevallen, is het probleem 
niet helemaal opgelost’, vervolgt De 
Vries. ‘Het valt nu nog wel mee, 
maar volgens mij is het probleem 
nog niet verholpen. Daarom moet 
er voor de binnenvaart voldoende 
kadelengte, kranen en personeel 
komen om de binnenschepen te 
laden en te lossen. Nu krijgen de 
zeeschepen en coasters nog vaak 
voorrang op de terminal. Daarom 
moet er een soort veiligheidsklep 

voor de binnenvaart komen als het 
te druk wordt op de terminals en de 
wachttijden oplopen. Een binnen-
vaart service center waar uitsluitend 
de binnenvaart wordt bediend. De 
Barge Feeder kade van ECT, waar 
alleen binnenvaart en kustvaart wor-
den bediend, is daarbij al een stap 
in de goede richting.’

Quick-wins
Als het aan het COV ligt komt het 
subsidieprogramma voor de Quick-
wins voor de binnenhavens straks 
ook beschikbaar voor verladers. 
‘Met de Quick-wins heeft het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat de 
afgelopen jaren een impuls gegeven 
aan de revitalisering van een aantal 
van de 150 grotere binnenhavens in 
Nederland. Hierdoor is een begin 
gemaakt met het intensiveren van de 
goederenstromen over het water. 
‘De binnenhavens vormen hiervoor 
een cruciale schakel. Daarom vragen 
wij het nieuwe kabinet om moge-
lijkheden te creëren om dit ook in 
de toekomst te kunnen blijven doen, 
mogelijk aangevuld met natte termi-

nals en overslagterreinen. Hierdoor 
krijgen verladers de mogelijkheid 
van een duwtje in de rug als ze de 
overstap naar de binnenvaart maken. 
Een verlader krijgt dan te maken 
met forse investeringen voor bij-
voorbeeld kranen en kades. Zo’n 
regeling hebben we eerder gehad 
en die willen we dus terug. Er is 
nog tien miljoen euro beschikbaar 
vanuit de Quick-wins en die willen 
we daar graag aan besteden. Je kunt 
het geld maar beter gauw bestem-
men, anders loopt een ander er mee 
weg.’ (EvH)

COV: ‘Niet bezuinigen op vaarwegen’

Achterstallig onderhoud
dreigt weer op te lopen
Door Erik van Huizen

Het achterstallig onderhoud aan de vaarwegen 
dreigt vanwege geldgebrek weer op te lopen. 
Schuttevaer-voorzitter Annemarie Jorritsma en -di-
recteur Kees de Vries vragen kabinetsinformateur 
Ivo Opstelten in een brief namens het Centraal 
Overleg Vaarwegen (COV) weliswaar de belofte na 
te komen dat het achterstallig onderhoud in 2016 
moet zijn weggewerkt, maar hij heeft eveneens de 
indruk dat er voor het reguliere onderhoud nu al 
te weinig geld is.

‘Quick-wins binnenhavens
straks ook voor verladers’
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LEMMER 

Met een overwinning in een 
door windstiltes bizarre IFKS-
finale zaterdag in Lemmer ver-
overden de gebroeders Jelle en 
Delmer Los de titel in de grote 
A-klasse. Jelle stuurde deze 
keer, de inschrijvende schipper 
en adviseur was zijn zeven jaar 
oudere broer Delmer. Die is met 
de ‘Grutte Pier’, in 1909 bij Van 
der Werff aan de Langewyk in 
Drachten gebouwd, al een paar 
keer dicht bij de titel geweest.

De Grutte Pier won met grote over-
macht met vijf overwinningen in 
zeven wedstrijden. De Gebroeders 
Los, zelf scheepsreparateurs en -
restaurateurs, schrijven dat toe aan 
nieuwe zwaarden die ze dit jaar zelf 
hebben gemaakt van bankirai. Tot de 
donderdag voor de IFKS-titelstrijd 
zeilde de Grutte Pier matig. Na het 
aanbrengen van de nieuwe zwaar-
den spoot het schip volgens Jelle 
vooruit en was het licht loefgierig 
geworden.

Regerend kampioen Jelle Talsma 
kon hier niet tegenop, maar tot in 
de laatste wedstrijd bleef hij dicht 
in de buurt. Hij werd tweede in de 
slotwedstrijd.
Uit de klasse A-groot degraderen 
Peter de Koe, Robert de Jong en 
Cees Riezebos. De laatste twee 
waren net gepromoveerd. De Koe 
werd het slachtoffer van zijn eigen 
strijdlust, waardoor hij twee keer 
in een aanvaring betrokken raakte, 
wat hem schade en een hoog aantal 
punten bezorgde.
Uit de B-klasse promoveren naar 
de klasse A-groot kampioen Sieb 
Meijer met de Jonge Jasper, Sikke 
Heerschop met de Wylde Wytze 
en Geale Tadema, It Doarp Easter-
mar. Degradanten zijn hier Michael 
Boxum met de Galamadammen, 
Kees Hermsen met Ulbe Zwaga 
en Floris Bottema met Harmonie 
Bolsward. Kees van der Kooij, kam-
pioen in de C-klasse, komt met de 
Zeldenrust in de B’s.
Kampioen in de klasse a-klein werd 

• De bemanning van de Grutte Pier van Delmer en Jelle Los vieren het kampioenschap in de A-klasse. (Foto 
Marten Sandburg/Penn)

Los Boys winnen eindelijk IFKS-titel
Arnold Veenema met de Hoop op 
Welvaart. Regerend kampioen 
Rinze Pieter Herrema met de En-
gelina Smeltekop werd tweede en 
André Wiersma met de Nieuwe 
Zorg derde.

Eindstand klasse A-groot:
Gebroeders Los, Grutte Pier, 11,5; 
2. Jelle Talsma, De Jonge Jan, 17; 
3. Henk Regts, Ut en Thús, 23,9; 
4. Ton Brundel, Lytse Lies, 24; 5. 
Siebo Zijsling, Striidber, 24; 6. Mi-
chael Kalsbeek, Raerder Roek, 35; 
7. Kees Jonker, Driuwpolle, 44; 8. 
Jeroen de Vos, Eelkje II, 53; 9. Walter 
de Vries, Goede Verwachting, 58,9; 
10. Henk Keizer, Singelier, 60; 11. 
Siete Meeter, Sûn en Wol, 65; 12. 
Martin Vlasbloem, Verwisseling, 66; 
13. Freddy van der Heide, Drie Ge-
broeders, 77; 14. Peter de Koe, Hoop 
op Zegen, 78; 15. Cees Riezebos, 
Nooit Volmaakt, 82; 16. Robert de 
Jong, Frisia, 82. 

Flinterforest 
aan de grond
 
BARENDRECHT

Het multipurpose schip Flinter-
forest (89,78 x 14 meter, 2999 
BRT) is vrijdag 13 augustus ter 
hoogte van Helsingborg (Zwe-
den) aan de grond gelopen. 

Het schip was met een lading papier-
rollen op weg van Halla in Finland 
naar Greenock in Schotland. Maan-
dagmiddag is het schip vlotgetrok-
ken, nadat een pontonkraan 800 
ton aan rollen had overgezet in een 
Antiquaans schip. 
De Flinterforest vaart onder Neder-
landse vlag en is van de Nederlandse 
rederijcombinatie ForestWave Na-
vigation uit Heerenveen en Flinter 
uit Barendrecht. Flinter verzorgt 
het commerciële en administratief 
management. De Oekraïense kapi-
tein van het schip is aangehouden 
op verdenking van dronkenschap 
en gevaarlijk vaargedrag. De kapi-
tein heeft tijdens een verhoor toe-
gegeven te veel alcohol te hebben 
genuttigd. 

Volgens Flinter is er geen schade 
geconstateerd aan het schip en is er 
geen gevaar voor milieuvervuiling. 
Wanneer het schip weer vlotgetrok-
ken is zal een gecertificeerde duiker 
het vlak onderzoeken. Een al uitge-
voerde inspectie aan de binnenkant 
van de tanks toonde geen schade aan. 
Het schip is niet aangehouden door 
de Zweedse autoriteiten. 

Het mag na de inspectie haar reis 
vervolgen onder commando van een 
vervangende kapitein. Woordvoer-
ster Elise Croonen van Flinter en Fo-
restWave Navigation kon niet zeggen 
of opnieuw een Oekraïense kapitein 
is aangesteld via Marlow Navigation 
die het crewmanagement van de niet 
Nederlandse bemanningsleden van 
de ForestWave Navigation verzorgt. 
(HH)

GAARKEUKEN

Het met sojaschroot geladen 
motorvrachtschip Lucinda heeft 
zondag aan het begin van de mid-
dag sluis Gaarkeuken in het Van 
Starkenborghkanaal aangevaren. 
De Lucinda voer vanuit de rich-
ting Friesland de sluis binnen en 
beschadigde een van de sluisdeu-
ren. De schade bedraagt tussen de 

Lucinda vaart sluis Gaarkeuken aan

200.000 en 300.000 euro.
De sluis werd gestremd waar-
door zondagmiddag en -avond 
aan weerszijden schepen lagen te 
wachten. Met een kraan werd de 
beschadigde sluisdeur ’s nachts 
vervangen. Maandagmorgen vroeg 
werd de scheepvaart hervat. 
Oorzaak van de aanvaring is waar-
schijnlijk een technisch mankement 
aan het schip, waardoor het geen 
vaart kon minderen of achteruit-
slaan. De schipper is door de poli-
tie in Zuidhorn gehoord. (DvdM, 
Foto Wolter Kobus)
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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 zuidwest tot west, 3-5 Bft. Zondag: zuidwest 3-4 Bft.

nederlandse kust: Zaterdag zuidwest tot west, 4-6 Bft en golfhoogte tussen 1 en 2 meter. 
Zondag zuidwest 4 Bft en golfhoogte tussen 0,5 en 1 meter.

oostzee: 4-6 Bft. Eerst uit zuidwest, vanaf later op zaterdag uit west. Golven: 
1-1,5 meter, zaterdag eerst nog 0,5 meter.

ierse zee: Zaterdag 4-5, mogelijk 6 Bft uit west tot zuidwest. Zondag rond zuid
west, 4-5 Bft. Golfhoogte tussen 0,5 en 1,5 meter.

Het kanaal: Zaterdag west tot zuidwest 4-5 Bft. Zondag zuidwestenwind 3-4 Bft. 
Golfhoogte rond 0,5 meter, zaterdag eerst nog 1 meter.

golf van Biskaje: Zowel zaterdag als zondag: wind veelal uit richtingen tussen noord en 
oost, 2-4 Bft. Golfhoogte rond 1 meter.

westelijk deel middellandse zee: Zowel zaterdag als zondag 1 tot hooguit 4 Bft uit diverse richtingen. 
Golfhoogte: rond of lager dan 0,5 meter.

weeroVerzicHt:
Lagedrukgebieden trekken dit 
weekend via de Britse eilanden tot 
boven Scandinavië. Bijbehorende 
storingen bereiken soms het westen 
van Europa, maar worden tegen-
gewerkt door een hogedrukgebied 
boven het midden van ons con-
tinent. De sterkte van het hoge-
drukgebied is relatief onzeker. 
Dit heeft vooral consequenties 
voor het noorden van Duitsland, 

de Benelux en het noorden van 
Frankrijk. Daar is naast rustig weer 
met af en toe zon ook kans op 
één of twee dagdelen met stevige 
regen(buien). Zaterdag waait het er 
mogelijk stevig met 5-6 Bft boven 
open water, uit het westen tot zuid-
westen. De maximumtemperatu-
ren liggen er veelal tussen 19 en 
25 graden. Het zuiden van 
Duitsland, het oosten van Frankrijk 
en de Alpenregio zijn meest zon-

nig, met een paar meer verspreide 
geïsoleerde onweersbuien. Daar 
wordt het 25 tot 30 graden bij een 
zwakke tot hooguit matige wind. 

Mate van zekerheid verwachting: 
zeer onzeker voor het noorden 
van Duitsland, de Benelux en het 
noorden van Frankrijk. Verder: vrij 
zeker.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

De stuw bij Gandersum werd on-
geveer vijf jaar geleden in gebruik 
genomen om de steeds groter 
wordende passagiersschepen van 
scheepswerf Meyer in Papenburg 
naar zee te kunnen loodsen. Indien 
een passagiersschip naar open zee 
moet worden gebracht, wordt de 
stuw gesloten zodat het water in 
de Ems stijgt. De steeds dieper 
stekende passagierschepen kun-
nen zo toch naar zee. Vanwege de 
grotere diepgang van de Ems komt 
er echter bij vloed steeds meer slib in 
de rivier terecht dan er bij eb wordt 
afgevoerd. Het kost de Duitse over-
heid jaarlijks miljoenen euro’s om 
de Ems te baggeren.
Om niet steeds opnieuw te hoeven 

baggeren begon het Niedersächsi-
schen Landesbetriebes für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN) als beheerder van de stuw 
vrijdag 6 augustus met een tweede 
proef om het instromen van slib met 
behulp van de stuw te verminde-
ren. Het idee van het NLWKN was 
om de stuw bij Gandersum te laten 
te fungeren als een soort dam. De 
hogere stroomsnelheid zou het slib 
naar open zee moeten afvoeren. De 
eerste proef in september vorig jaar 
ging goed. Er kwamen toen geen 
problemen aan het licht.
De tweede proef zou tot 5 september 
gaan duren. Zo ver kwam het echter 
niet. Maandagavond 9 augustus stel-
den medewerkers van het NLWKN 

namelijk vast dat een 27 meter lange 
en 15 ton zware dukdalf dicht in de 
buurt van de grootste doorvaartope-
ning van de stuw was geknikt en 
omgevallen. Bij een aansluitende 
controle bleek dat er ter hoogte 
van de dukdalf een gat was geslagen 

van veertien meter diep. Volgens het 
NLWKN moet de oorzaak worden 
gezocht in de hoge snelheid van de 
stroming bij de hoofdopening van 
de stuw en in het bijzonder bij deze 
dukdalf. 

Dukdalf niet gevonden   
Het 14 meter diepe gat moest vol-
gens woordvoerder Herma Heyken 
van het NLWKN snel dicht worden 
gegooid om verdere erosie van de 
waterbodem te stoppen. ‘De stuw 
staat weliswaar op goede grond, 
maar als er niet snel werd gehan-
deld, dan kon het alsnog gevaarlijk 
worden.’
Het NLWKN schakelde vorige week 
woensdag een baggerbedrijf in om 
op zoek te gaan naar de in het water 
verdwenen dukdalf. De scheepvaart 

werd daarvoor in beide richtingen 
gestremd. Daardoor lagen volgens 
het WSA in Emden donderdag in de 
haven van Emden 20 binnensche-
pen en 10 zeeschepen die niet verder 
konden. Voor de sluis van Herbrum 
lagen tien binnenschepen te wach-

ten. Ook kon een onbekend aantal 
recreatieschepen niet verder. De 
dukdalf bleek onvindbaar. Omdat de 
dukdalf volgens Heyken geen gevaar 
oplevert voor de scheepvaart, werd 
besloten niet verder te zoeken en de 
dukdalf maar te laten liggen. 
Vrijdag 13 augustus was het werk af 
en werd de stremming van de stuw 
opgeheven en werden de gewijzigde 
bedieningstijden van de sluizen in 
Herbrum, Bollingerfähr en Dorpen 
weer teruggedraaid. Er wordt nu van 
maandag tot en met zaterdag geschut 
van 6 tot 22 uur en op zondag van 
6 tot 14 uur.
Het is nog niet bekend of het NL-
WKN dit jaar opnieuw proeven 
gaat doen met de slibafvoer. Eerst 
wordt de tweede proef geëvalueerd. 
(EvH)

Tientallen schepen liggen noodgedwongen stil

Stuw Gandersum gestremd na
omvallen 15 ton zware dukdalf 
Door Erik van Huizen

Tientallen binnenvaartschepen hebben vorige 
week aan beide kanten van de stuw bij Gander-
sum, het zogenaamde Ems-Sperrwerk, op de Ems 
stil gelegen. De stuw werd gestremd nadat een 15 
ton zware dukdalf maandagavond onder water ver-
dween. Dat gebeurde nadat een 14 meter diep gat 
ontstond bij een proef om de stuw te gebruiken 
om slib uit de Ems af te voeren naar open zee.

Proef moet veelvuldig
baggeren voorkomen
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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 
Noble Ronald Hoope  53-49,10 N 004-30,80 E
Maersk Guardian  58-04,10 N 001-53,10 E
Borgsten Dolphin  Invergordon

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

havens & vaarwegen

HAARLEM

Het tegengaan van zout water 
in het Rijnlandse boezemstel-
sel heeft absolute prioriteit. Dat 
stelt het hoogheemraadschap 
van Rijnland in reactie op de 
klacht van scheepssloper Gerrie 
Treffers over de hoogte van de 
zoutwaterdrempel in de recen-
telijk gerenoveerde Grote Sluis 
van Spaarndam. 

Treffers, mededirecteur van Scheeps-
sloperij Treffers te Haarlem, uitte zijn 
klacht in Weekblad Schuttevaer van 
7 augustus jl. De drempel is van 4,50 
meter verhoogd naar 3,50 meter om 
indringing van zout water vanuit het 
Noordzeekanaal in het Rijnlandse 
boezemstelsel tegen te gaan. 
Treffers zegt door de nieuwe hoogte 
van de drempel hinder te ondervin-
den bij het brengen van diepstekende 
sloopschepen naar zijn bedrijf in het 
Haarlemse industriegebied Waarder-
polder. Hij moet deze schepen met 
een bok over de drempel lichten. 
Extra werk dat hem alleen maar geld 
kost. Op Treffers’ aanbod om mee te 
betalen aan een beweegbare drempel 
werd niet ingegaan.
Het hoogheemraadschap van Rijn-
land, verantwoordelijk voor de Grote 
Sluis, zegt ennis te hebben genomen 
van de bezwaren die Treffers heeft 
geuit tijdens de inspraakprocedure 
voorafgaand aan de renovatie. Het 
hoogheemraadschap stelt zich bij 
monde van woordvoerster Marjo-
rie Teunis echter op het standpunt 
dat het tegengaan van zout water 
in het Rijnlandse boezemstelsel ab-
solute prioriteit heeft. Volgens het 
hoogheemraadschap komt twintig 
tot dertig procent van de zoutvracht 
op de Rijnlandse wateren binnen via 
de Grote Sluis. 
De vraag waarom het hoogheem-
raadschap niet is ingegaan op Tref-
fers’ aanbod om mee te betalen aan 
een beweegbare drempel kon Teunis 
niet beantwoorden, omdat de betrok-
ken ambtenaar met vakantie is. De 
verhoogde drempel voldoet volgens 
het hoogheemraadschap aan de eisen 
van de scheepvaart. Bij de renova-
tie is de sluis opgewaardeerd naar 
CEMT-klasse IV. Teunis zegt namens 
het hoogheemraadschap overigens 
best begrip te hebben voor de klacht 
van Scheepssloperij Treffers, die al 
sinds 1952 in Haarlem gevestigd is. 
(HHjr)

Tegengaan zout 
water gaat boven 
belang scheepssloper

BRUGGE

Het tracé van het Schipdonkka-
naal tussen Brugge en Deinze, 
door het Vlaamse waterweg-
beheer gereserveerd voor het 
realiseren van een verbinding 
tussen Zeebrugge en het Euro-
pese binnenvaartnetwerk, werd 
thans door een andere Vlaamse 
dienst, ‘Ruimte en Erfgoed’,  uit-
geroepen tot ‘ankerplaats’. 

Het Schipdonkkanaal wordt daarmee 
geklasseerd bij de meest waardevolle 
landschappen van Vlaanderen, die 
zoveel mogelijk in hun huidige 
vorm moeten bewaard blijven. Of 
de schepen op die plaats ook effectief 
zullen mogen ankeren, is nog maar 
de vraag.
De klassering  is een streep door de 
rekening van de collega’s van het 
waterwegbeheer, die een verbreding 
van het kanaal op hun verlanglijstje 
hebben staan. Een ingreep waarbij 
het landschap grondig zal worden 
herschikt en die, onteigeningen in-
cluis, wel enkele miljoenen euro’s 
zal kosten.
Door het uitroepen tot ‘ankerplaats’ 
komt daar nog een reeks tijdrovende 
procedures bovenop. Over het nut, de 
noodzaak, de gevolgen enz. worden 
al jaren studies gevoerd en de hui-
dige minister van Openbare Werken, 
de christen-democrate Hilde Crevits, 
heeft laten weten dat ze de conclusies 
van die studies afwacht alvorens een 
beslissing te nemen.
‘Maar als hiermee de indruk wordt 
gewekt dat verschillende Vlaamse 
administraties elkaar zouden tegen-
werken, dan is die indruk verkeerd’, 
aldus Vlaams minister van Onroerend 
Erfgoed Geert Bourgeois.(JG)

Schipdonkkanaal 
beschermde 
‘ankerplaats’

IJSSELMEER
Vaarwater langs de Friese kust; gewijzigde mar-
kering. Makkum verlegd: de rode stompe kunststof 
lichtboei MA 6 in 53° 03,4105’ N-005° 21,9366’ E en 
de groene kunststof lichtboei MA 5 in 53° 03,3754’ 
N-005° 21,9080’ E.
Vaarwater langs Nieuwe Zeug; bijzondere markering. 
De meetpaal FL-17/Den Oever is verplaatst in 52° 56,0455 
N-005° 03,2914 E.
FRIESLAND
Harlingertrekvaart; Hermesbrug; geen bediening. 
Geen bediening Hermesbrug op 11 en 12 september.
Nieuwe Wetering, Prinses Margrietkanaal; Oude-
schouw, brug; oponthoud. Ivm. baggerwerk oponthoud 
max. 2 uur brug Oudeschouw tussen 30 augustus en 10 
september. Dan kan het ook voorkomen dat de brede 
overspanning gestremd is, waardoor alle scheepvaart 
via het beweegbare gedeelte moet varen.
OVERIJSSEL
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zwolle; geen 
bediening. Geen bediening Zwolle IJsselspoorbrug op 
5 september van 0:50 tot 6:45 uur en 6 september van 
0:50 tot 5:15 uur.
Kanaal Almelo-De Haandrik; stremming. Ivm. eve-
nement stremming thv Vroomshoop op 28 augustus van 
13 tot 19 uur.
Zwarte Water; werkzaamheden. Ivm. peilwerk bijzon-
dere voorzichtigheid tussen kmr. 2 en 20 t/m 13 september. 
De scheepvaart moet rekening houden met vaartuigbe-
wegingen over de gehele breedte van de vaarweg maar 
wordt hierdoor niet gehinderd.
GELDERLAND
Apeldoornsch Kanaal in Hattem; Hattem, ligplaats; 
Geldersche IJssel; afmeerverbod. Ivm. aanwezigheid 
van het museumschip Kasteel Vlotbrug afmeerverbod 
thv. kade van Hattem van 6 september 8 uur tot 20 sep-
tember 9 uur.
Geldersche IJssel; kmr. 952; oefeningen. Ivm. oefe-
ningen geldt er geen beperking thv. kmr. 952 (Welsum) 
op 30 augustus van 8 tot 16 uur, 31 augustus van 10 tot 
17 uur en van 1 t/m 3 september dagelijks van 8 tot 16 
uur. Er zijn veerdiensten actief.
Geldersche IJssel; kmr. 935; kmr. 941; oefeningen. Ivm. 
oefeningen geen beperking tussen kmr. 935 en kmr. 941 
op 31 augustus van 8 tot 16 uur. De oefening bestaat uit 
het lanceren van pontons tussen kmr. 940 en kmr. 941 en 
vaarbewegingen over de gehele vaarweg tussen kmr. 935 
en kmr. 941. De scheepvaart moet rekening houden met 
deze oefening, maar wordt hierdoor niet gehinderd.
UTRECHT
Merwedekanaal (benoorden de Lek); Muntsluis; 
stremming. Ivm. evenement stremming Muntsluis van 
4 september 8 uur tot 5 september 16 uur.
NOORD-HOLLAND
Achterzaan of Binnenzaan; Julianabrug, Zaandijk; 
geen bediening. Geen bediening en doorvaarthoogte 
KP+435 cm op 24 augustus van 9 tot 12 uur voor Zaan-
dijk Julianabrug. 
Achterzaan of Binnenzaan; Zaandam, spoorbrug; 
geen bediening. Geen bediening spoorbrug Zaandam 
op 1 september van 0:43 tot 6:13 uur en 3 september 
van 0:43 tot 6:13 uur en 5 september van 1 tot 6:30 uur. 
Doorvaarthoogte max. KP+323 cm.
Angstel; Donkervlietbrug; geen bediening. Ivm. 
werkzaamheden geen bediening Donkervlietbrug van 
6 t/m 8 september.
Entrepotdok; Prinsengracht; Westerdok; evenement. 
Ivm. evenement op 20 augustus van 13 tot 17 uur enige 
hinder op de route Westerdok - Korte Prinsengracht - 
Prinsengracht - Amstel - Nieuwe Prinsengracht - Plantage 
Muidergracht - Entrepotdok.
Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn; BOL spoor-
brug; bericht ingetrokken. Bediening BOL spoorbrug 
weer normaal.
Noordhollandsch Kanaal; Sluis Purmerend; evene-
ment. Ivm. evenement bijzondere voorzichtigheid sluis 
Purmerend op 29 augustus van 9 tot 16 uur.
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk 
deel); evenement. Ivm. evenement bijzondere voorzich-
tigheid tussen Aalsmeer en Rijssenhout op 11 september 
van 12:30 tot 16:30 uur.
Schinkel; Schinkelspoorbrug; geen bediening. Geen 
bediening Schinkelspoorbrug van 31 augustus t/m 1 sep-
tember van 0:20 tot 5:50 uur en van 2 t/m 3 september 
van 0:20 tot 5:40 uur.
Vecht; Vechtbrug, Uitermeer; bericht ingetrokken. De 
Uitermeer Vechtbrug wordt weer normaal bediend.
Winkel; Botsholsebrug; Nellesteinsebrug; geen 
bediening. Van 13 t/m 15 september geen bediening 
Nellesteinsebrug en Botsholsebrug.
ZUID-HOLLAND
Beneden-Merwede; Baanhoekspoorbrug; geen bedie-
ning. Ivm. herstelwerk geen bediening Baanhoekspoor-
brug van 25 augustus 23:35 uur tot 26 augustus 5:10 uur. 
Info: RVC Dordrecht, VHF 71 of (0800) 023 62 00.
Beneden-Merwede; kmr. 970. Ivm. tewaterlating strem-
ming thv. kmr. 970 op 6 september van 15:30 uur tot 
na de tewaterlating. Info: RVC Dordrecht, VHF 71 of 
(0800) 023 62 00.
Coolhaven; evenement. Ivm. evenement hinderlijke 
waterbeweging vermijden Coolhaven op 26 augustus 
van 13 tot 19 uur. Aan de noordzijde van de Coolhaven 
tussen de Pieter de Hoochbrug en de Parksluizen wordt 
een denkbeeldig parcours van ongeveer 200 m lengte 
ingericht. Het parcours wordt tijdens de roeiwedstrijden 
met een aantal begeleidingsvaartuigen van de organisatie 
gemarkeerd. Info: (010) 252 24 00 of VHF 19 of (010) 
252 26 01 of VHF 11.
Delfshavense Schie; Hoge Delfshavensche Schiespoor-
brug; geen bediening.
Ivm. werkzaamheden wordt Hoge Delfshavensche 
Schiespoorbrug niet bediend op 21 augustus van 0:40 
tot 7:40 uur en van 25 augustus 23 tot 26 augustus 0:15 
uur. Info: VC Rotterdam, (010) 252 2601, VHF 11 of 
sluiswachter Parksluis, (010) 436 5405, VHF 22.
Gouwe; Gouwespoorbrug, Gouwsluis; geen bediening. 
Ivm. werkzaamheden geen bediening Gouwsluis Gou-
wespoorbrug op 31 augustus van 1:20 tot 5:40 uur.
Koningshaven; Erasmusbrug; geen bediening. Ivm. 
evenement geen bediening Erasmusbrug op 3 september 
van 10:30 tot 18 uur, 4 september van 10 tot 18 uur en 
4 september van 20:30 tot 23 uur en 5 september van 
10 tot 18 uur. Info: VC Rotterdam, de wachtchef Ver-
keersafhandeling, (010) 252 26 01 of VHF 11 en HCC, 
wachtchef V&O, (010) 252 24 00 of VHF 19.
Leuvehaven; Nieuwe Leuvebrug; geen bediening. Ivm. 
evenement voor Nieuwe Leuvebrug geen bediening van 
4 t/m 5 september van 10 tot 18 uur en stremming op 
4 september van 20:30 tot 23 uur. Info: VC Rotterdam, 
de wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 252 26 01 of 
VHF 11 en HCC de wachtchef V&O, tel.: (010) 252 
24 00 of VHF 19.
Nieuwe Maas; Van Brienenoordbrug; geen bediening. 
Ivm. werkzaamheden wordt Van Brienenoordbrug niet 
bediend dagelijks van 9 tot 21 uur: van 27 t/m 30 augustus, 
van 10 t/m 13 september, van 17 t/m 20 september, van 
24 t/m 27 september, van 1 t/m 4 oktober (reservedatum) 
en van 8 t/m 11 oktober (reservedatum). Info: HCC. 
wachtchef V&O, (010) 252 24 00 of VHF 19; VC Rot-
terdam, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 252 26 
01 of VHF 11.
Nieuwe Maas; afmeerverbod. Ivm. evenement worden 
vanaf 3 september t/m 5 september de Wereldhavendagen 
gehouden en vindt plaats op en aan de Nieuwe Maas en 
in enkele aangrenzende havens in het centrumgebied van 
Rotterdam. Ivm. het ligplaats innemen van de deelne-
mende schepen van dit evenement en het uitvoeren van 
de diverse programmaonderdelen is het noodzakelijk dat 
de volgende (openbare) ligplaatsen worden vrijgemaakt, 
vanaf 1 september 8 uur: Schiehaven noordzijde de palen 
28 tot 48; LLoydkade de palen 29 tot 41; St. Jobshaven 
gehele westzijde en oostzijde; Mullerhoofd de palen 1 tot 
en met 12; Parkhaven oostzijde Ligplaats Park 1; Parkkade 
alle ligplaatsen; Westerkade alle ligplaatsen; Willemskade 
alle ligplaatsen, behalve de ligplaatsen van de Spido en 
Waterbus; Holland Amerikakade en Koninginnehoofd alle 
ligplaatsen. Rijnhaven noordzijde (Antoine Platekade) 
Deze kade wordt gebruikt voor het opbouwen van enkele 
pontons. Tevens komt op de palen onder Montevideo 
de ponton voor de pendelvaart te liggen. Na afloop van 
het evenement kunnen alle ligplaatsen weer worden in-
genomen op 6 september vanaf 10 uur of zoveel eerder 
indien mogelijk, in overleg met de wachtchef V&O. Info: 
HCC, wachtchef V&O, (010) 252 24 00 of VHF 19 en 
VC Rotterdam, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 
252 26 01 of VHF 11.
Nieuwe Maas; kmr. 1001; kmr. 1002; kmr. 1004; 
kmr. 994; stremming. Ivm. evenement scheepvaart-
regulatie tussen kmr. 1000.9 en 1002 op 3 september 
van 11 tot 17:15 uur en tussen kmr. 994.3 en 1004 op 4 
september van 10 tot 19:20 uur, stremming tussen kmr. 
1002 en 1000.8 op 4 september van 13:30 tot 14:15 
uur, scheepvaartregulatie tussen kmr. 1002 en 1000.9 
op 4 september  van 20:30 tot 21 uur, stremming tus-
sen kmr. 1002 en 1000.9 op 4 september van 21 tot 23 
uur, scheepvaartregulatie tussen kmr. 1002 en 1000.9 
op 5 september van 10 tot 17:30 uur, stremming tussen 
tussen kmr. 1002 en 1000.9 op 5 september van 13:30 
tot 14:15 uur en hinderlijke waterbeweging vermijden 
tussen kmr. 994.3 en 1004 van 3 t/m 5 september. Info: 
VC Rotterdam, wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 
252 26 01 of VHF 11 - HCC de wachtchef V&O, (010) 
252 24 00 of VHF 19.
Nieuwe Maas; Rotterdam, Piet Smitkade, steiger 
Waternet; afmeerverbod. Ivm. evenement afmeer-
verbod steiger Waternet Rotterdam, Piet Smitkade van 
4 september 8 uur tot 5 september 1 uur. Info: HCC, 
de wachtchef Verkeersplanning & Operaties, (010) 252 
24 00 of VHF 19.
Noord; Alblasserdamsebrug; geen bediening. Ivm. 
herstelwerk aan de rolsegmenten van de brugconstructie 
Geen bediening Alblasserdamsebrug van 6 september 
20:30 uur tot 9 september 8:30 uur. Info: RVC, VHF 71 
of (0800) 023 62 00.
Oude Maas; Koedoodhaven; hinderlijke waterbe-
weging vermijden. Ivm. werkzaamheden van 2 t/m 9 
september voor rechteroever Koedoodhaven thv. kmr. 
991 hinderlijke waterbeweging vermijden en bijzon-
dere voorzichtigheid. Info: RVC Dordrecht, VHF 71 of 
(0800) 023 62 00.
Oude Rijn; Zoeterwoude-Rijndijk, brug in de A-4; 
stremming. Ivm. bouw aquaduct voor brug in de A-4 
Zoeterwoude-Rijndijk beperking van 23 t/m 27 augus-
tus van 7 tot 19 uur, stremming van 30 augustus t/m 
24 september maandag t/m vrijdag van 7 tot 19 uur, 
stremming van 27 september t/m 1 oktober van 7 tot 
19 uur, stremming van 4 oktober 6 uur tot 16 oktober 
8 uur en stremming van 18 t/m 22 oktober van 7 tot 19 
uur. Info: Leiderdorpsebrug, (071) 541 27 27 en BC de 

Waard, (071) 522 71 24.
Wantij; Wantijspoorbrug; werkzaamheden. Ivm. 
herstelwerk doorvaarthoogte beperkt beweegbare deel 
Wantijspoorbrug van 25 augustus 23:35 uur tot 26 au-
gustus 5:05 uur. De werkzaamheden vallen buiten de 
bedieningsuren van de Wantijbrug. Info: RVC Dordrecht, 
VHF 71 of (0800) 023 62 00.
Zuiddiepje; stremming. Ivm. evenement stremming 
Zuiddiepje op 4 september van 13:30 tot 15 uur. Er wordt 
geroeid met ca. 55 sloepen en wordt gestart op de Nieuwe 
Maas ter hoogte van de Holland Amerikakade, kmr.1001 
richting Zuiddiepje. Vanuit het Zuiddiepje steken de sloe-
pen ter hoogte van N.M. 19 over naar de noordoever en 
volgen de Nieuwe Maas naar het Boerengat en varen via 
het Haringvliet, Oude Haven, Scheepmakershaven, Leu-
vehaven de Nieuwe Maas weer op. Thv. de St. Jobshaven 
/ westzijde Mullerhoofd finishen de sloepen rond 16 uur. 
Info: VC Rotterdam, de wachtchef Verkeersafhandeling, 
(010) 252 26 01 of VHF 11 - HCC de wachtchef V&O, 
(010) 252 24 00 of VHF 19.
ZEELAND
Arnekanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de 
Oude Arne; Arnemuiden, spoorbrug; bericht inge-
trokken. Bediening spoorbrug Arnemuiden op aanvraag 
is opgeheven.
Haven van Goes; stremming. Ivm. evenement stremming 
Haven van Goes op 4 september van 11 tot 16:30 uur. 
De Ringbrug wordt extra bediend om 10:30 uur. Voor-
noemde wedstrijden vinden plaats thv. Wilhelminadorp. 
Bij binnenkomst kan tijdelijk worden afgemeerd aan de 
wachtsteigers bij de sluis, e.e.a. op aanwijzing van de 
sluismeester, (0113) 21 67 44 of VHF 18.
Roompot; Zeelandbrug; doorvaartbreedte. Ivm. 
werkzaamheden doorvaartbreedte verminderd met 8 m 
beweegbaar deel Zeelandbrug van 6 september t/m 1 
oktober maandag tot vrijdag van 7 tot 17 uur. De hoog-
teligging van de onderkant van de vaste overspanningen 
varieert van NAP+11.50 m (voornoemde hoogtemaat 
ligt direct naast de pijlers) tot NAP+15.10 m (het mid-
den tussen de twee pijlers van de overspanning). Info: 
Nautische Centrale Vlissingen, (0118) 41 23 72, VHF 18, 
post Wemeldinge, (0113) 62 21 10, VHF 68.
Westerschelde; bericht ingetrokken. De stortingswerk-
zaamheden op de Plaat van Walsoorden zijn beëindigd. De 
stompe gele ton ZG 8 is in week van 16 t/m 20 augustus 
weer in de oorspronkelijke positie 51° 24’.142 N-004° 
02’.488 E teruggelegd.
Westerschelde, Schaar van de Noord; gewijzigde 
markering. Ivm. een verondieping in de tonnenlijn S5 
- S7 van de Schaar van de Noord, wordt de volgende 
betonningswijziging uitgevoerd: Verleggen: Alca N2 
51° 23’,301 N-004° 11’,453 E; S5 51° 23’,326 N-004° 
11’,754 E; S7 51° 23’,312 N-004° 11’,995 E; S9 51° 
23’,206 N-004° 12’,222 E.
NOORD-BRABANT
Amertak; oponthoud. Tussen kmr. 1.9 en 2.2 tussen 13 
september 7 uur en 8 oktober 17 uur oponthoud max. 0,5 
uur en doorvaartbreedte met de helft verminderd.
Dintel; Manderssluis; stremming. Ivm. blauwalgontwik-
keling gedeeltelijke stremming Manderssluis. Er wordt 
tnb. geschut op de volgende tijden: maandag t/m vrijdag 
van 6 tot 21.30 uur en zaterdag t/m zondag van 8 tot 21.30 
uur. De laatste schutting vindt plaats van buiten naar 
binnen. Buiten deze tijden is de sluis gestremd.
Maas; kmr. 164; kmr. 165; beperkingen. T/m 1 oktober 
tussen kmr. 164.2 en 164.9 ontmoeten en voorbijlopen 
verboden. Extra meldplicht VHF 10.
Veghel, haven in; beperkingen. Bijzondere voorzich-
tigheid, doorvaartbreedte verminderd met de helft en 
bijzondere voorzichtigheid op 23 augustus voor indu-
striehaven in Veghel. Dubbelmeren aan de kade van MBI 
niet toegestaan.
Zuid-Willemsvaart; oponthoud. Ivm. herstelwerk van 
6 september t/m 27 oktober tussen kmr. 114.3 en 116.5 
oponthoud en doorvaartbreedte max. 1400 cm. Info: sluis 
0, VHF 18 of (073) 613 42 34 en Centrale bediening 
Schijndel, VHF 20 of (073) 549 83 19.
BELGIË
Albertkanaal; sluis Olen; gedeeltelijke stremming. 
Stremming middenkolk Olen t/m 6 september.
Albertkanaal; bericht ingetrokken. Oponthoud sluizen 
ivm. laagwater is opgeheven
Afleidingskanaal der Leie; brug Nevele; voetbrug 
Nevele; beperkingen. Ivm. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen brug Nevele en voetbrug Nevele op 
29 augustus van 13 tot 18:30 uur.
Bovenschelde; stremming. Stremming tussen Brus-
selsepoortbruggen en de Keizerparkbrug van 23 au-
gustus tnb.
Bovenschelde; waarschuwing. Ivm. hoogwater Vloed-
regime tussen kmr. 27.3 en 77.6 tnb.
Bovenschelde; sluis Kain (kmr. 16.2); waarschuwing. 
Bijzondere voorzichtigheid sluis Kain tnb. De middendeu-
ren zijn verwijderd en de deurkassen zijn leeg.
Canal Charleroi-Bruxelles; hellend vlak Ronquieres 
(kmr. 34.2); afmeerverbod. Ivm. vuurwerk afmeerverbod 
benedenstrooms hellend vlak Ronquieres tussen kmr 
35.8 en 36.3 van 28 augustus 19:30 uur tot 29 augustus 
9 uur.
Grensleie; Balokkenbrug; beperkingen. Ivm. eve-
nement bijzondere voorzichtigheid Balokkenbrug op 
29 augustus.
Grensleie; brug Comines (kmr. 6.5); stremming. 
Ivm. werkzaamheden stremming brug Comines t/m 1 
september van 22 tot  6 uur.
Kanaal Dessel-Kwaadmechelen; brug 3 Mol-Rauw; 
stremming. Ivm. evenement tussen brug 3 Mol-Rauw 
en kmr. 0 op 5 september van 12 tot 19 uur stremming 
beroepsvaart en afmeerverbod.
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten; brug 7 Rijkevorsel 
(kmr. 39.3); sluis 1 Rijkevorsel (kmr. 38.4); strem-
ming. Ivm. evenement op 6 september van 8 tot 17 uur 
geen bediening brug 7 Rijkevorsel stremming sluis 1 
Rijkevorsel (kmr 38.4).
Kanaal Ieper-IJzer; evenement. Ivm. evenement bijzon-
dere voorzichtigheid tussen kmr. 0 en 1 op 28 augustus. 
Het pand niet onnodig doorvaren.
Leie; evenement. Ivm. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 58.2 en 65.2 op 28 augustus 
van 14 tot 17 uur.
Maas; brug Fragnee (kmr. 107.9); Monsin (barrage); 
stremming. Beperkingen tussen brug Fragnee en Monsin 
(barrage) (kmr. 114.6) op 5 september: stremming van 
12 tot 15 uur en hinderlijke waterbeweging vermijden 
vanaf 10 uur.
Ringvaart om Gent; sluis Merelbeke (kmr. 18.1); 
bericht ingetrokken. Oponthoud sluis Merelbeke  is 
opgeheven.
Ringvaart om Gent; Drongenbrug; keersluis K2; op-
onthoud. Ivm. evenement oponthoud tussen Drongenbrug 
en keersluis K2 op 28 augustus tussen 14 en 17 uur.
Ringvaart om Gent; bijzonder transport. Ivm. bij-
zonder transport op 25 augustus tussen kmr. 2.6 en 0 
voorbijlopen verboden en ontmoeten verboden. Bijzonder 
transport in afvaart van de kade Bumar naar het Ka-
naal Gent-Terneuzen. Afmetingen 81.28 x 15 m. Extra 
meldplicht VHF 10.
Ringvaart om Gent; beperkingen. Hinderlijke waterbe-
weging vermijden, bijzondere voorzichtigheid, ontmoeten 
verboden en doorvaartbreedte beperkt rechteroever op 
24 augustus thv. kmr 2.6. Ponton zijdelings aangemeerd 
aan kade Bumar, breedte 15 m. Op 24 augustus wordt 
de brug geladen op het ponton waardoor tijdelijk een 
breedte ingenomen wordt van 66 m. Extra meldplicht 
VHF 10.
Ringvaart om Gent; beperkingen. Ivm. bijzonder trans-
port op 23 augustus tussen kmr. 0 en 2.6 voorbijlopen 
en ontmoeten verboden.
Sambre; brug Lobbes (kmr. 16.8); stremming. Ivm. 
evenement oponthoud max. 2 uur en afmeerverbod thv. 
brug Lobbes tussen kmr. 16.8 en 16.9 van 4 t/m 18 sep-
tember de zaterdagen van 14 tot 21 uur.
IJzer; Hogebrug; Spoorwegbrug; beperkingen. Ivm. 
evenement bijzondere voorzichtigheid tussen Hogebrug 
en Spoorwegbrug op 29 augustus.
IJzer; beperkingen. Ivm. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 21.8 en 26.3 op 29 augustus 
van 13 tot 16 uur.
Zeekanaal Brussel-Schelde; Vredesbrug; geen bedie-
ning. Geen bediening Vredesbrug van 17 september 8 
uur tot 24 september 8 uur. Doorvaarthoogte 110 cm 
tov. TAW+4.45 m.
Zeekanaal Brussel-Schelde; sluis Zemst; stremming. 
Stremming sluis Zemst van 17 september 8 uur tot 27 
september 20 uur.
DUITSLAND
Donau; brug Oberpfalz (kmr. 2380.2); brug Pfaffen-
stein (kmr. 2381.1); stremming. Ivm. vuurwerk op 10 
september van 22 tot 23 uur tussen brug Pfaffenstein en 
brug Oberpfalz stremming en afmeerverbod.
Dortmund-Ems-Kanal; stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen kmr. 145.5 en 147.5 van 28 augustus 
22 uur tot 29 augustus 2 uur.
Dortmund-Ems-Kanal; sluis Bollingerfahr (kmr. 
205.9); sluis Herbrum (kmr. 212.6); Kustenkanal; 
sluis Dorpen (kmr. 64.8); gewijzigde bediening. Ivm. het 
afbreken van de werkzaamheden en stremming keersluis 
Gandersum wordt de bediening van de sluizen Herbrum, 
Bollingerfähr en Dörpen weer normaal bediend: van 
maandag t/m zaterdag van 6 tot 22 uur en zondag van 6 
tot 14 uur. De bijzondere meldplicht is afgeschaft.
Elbe; sluis Geesthacht (kmr. 585.9); bericht inge-
trokken. Oponthoud max. 2 uur sluis Geesthacht is 
opgeheven.
Elbe; evenement. Ivm. evenement bijzondere voorzich-
tigheid tussen kmr. 255.5 en 258 op 27 augustus van 22 
tot 22:30 uur ivm. vuurwerk en 28 augustus van 10 tot 
16 en van 21 tot 22:30 uur.
Elbe; wassend water. Ivm. hoogwater bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 502.2 en 568.9 tnb. Vaarwegmar-
keringen zijn verplaatst of opgenomen
Elbe-Havel-Kanal; brug Wusterwitz (kmr. 377.7); 
stremming. Stremming tussen kmr. 376.5 en 379 van 
31 augustus 7 uur tot 1 september 7 uur.
Elbe-Lübeck-Kanal; bericht ingetrokken. De be-
perkingen ivm. laagwater tussen kmr. 0 en 59.4 zijn 
opgeheven.
Elbe-Lübeck-Kanal; bericht ingetrokken. Oponthoud 
max. 2 uur bij de sluizen ivm. waterstandsverlaging is 
opgeheven.
Fulda; evenement. Ivm. vuurwerk bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 80.2 en 80.4 op 21 augustus 
van 21:30 tot 23 uur.
Havel-Oder-Wasserstrasse; stremming. Ivm. evene-
ment: stremming tussen kmr. 120.5 en 120.8 van 3 t/m 
4 september van 20 tot 23 uur.

Lees verder op pag. 15

Door Erik van Huizen
De Algemeene Schippers Ver-
eeniging (ASV) en de Vereniging 
Toerbeurt Noord-Zuid (NZ) heb-
ben Rijkswaterstaat Zuid-Hol-
land gevraagd de bevaarbaar-
heid van de Hollandse IJssel te 
verbeteren. Leden attendeerden 
de verenigingen op verschil-
lende knelpunten op de Hol-
landse IJssel. ASV en NZ vragen 
Rijkswaterstaat maatregelen te 
treffen. Een afwijzing wordt niet 
geaccepteerd.

Een aantal leden van de verenigin-
gen voert een belangrijk deel van 
de grondstoffen en handelswaar 

• Enkele meerpalen zijn volgens vice-voorzitter Sunniva Fluitsman van 
de ASV vrijwel versleten. (Foto ASV)

ASV en NZ manen Rijkswaterstaat tot actie

‘Bevaarbaarheid Hollandse IJssel moet beter’
aan voor het bedrijf De Samen-
werking in Haastrecht. Dit bedrijf 
produceert veevoeders en verhandelt 
kunstmest. De grondstoffen voor de 
veevoeders komen veelal per schip 
in de zeehaven van Amsterdam aan 
en worden hoofdzakelijk met bin-
nenvaartschepen naar Haastrecht 
vervoerd. Kunstmest uit Sluiskil 
wordt vrijwel uitsluitend per schip 
aangevoerd. 

Over de weg
Volgens vice-voorzitter Sunniva 
Fluitsma van de ASV hecht De Sa-
menwerking aan het behouden en 
vergroten van het aandeel grond-
stoffen dat per schip wordt aange-
voerd. ‘Ten eerste is dat voor het 
bedrijf goedkoper. Maar ook voor 
de overheid is dat goedkoper omdat 
daardoor per jaar duizenden vracht-
wagenbewegingen minder over de 
N228 plaatsvinden. Om De Samen-
werking aantrekkelijk te houden voor 
de binnenschippers werkt zij aan het 
vergroten van enkele silo’s en heeft 
zij de loswal vernieuwd.’ 
Volgens ASV en NZ is het vergroten 
van de aantrekkelijkheid van belang 
omdat er nu regelmatig vracht over 
de weg moet worden aangevoerd 
omdat er te weinig kleine vracht-
schepen zijn die deze moeilijke 
vaarweg willen bevaren. ‘De Hol-
landse IJssel is moeilijk bevaarbaar 
voor binnenschepen vanwege smalle 
bruggen, spertijden bij sommige 
bruggen, veel pleziervaart en het 
vrijwel ontbreken van voldoende 
ruime om rond te gaan. Na het los-
sen in Haastrecht moet een schipper 
tot aan IJsselstein doorvaren om te 
keren. Dat betekent vele uren extra 
varen en ook extra brandstofgebruik 
en -uitstoot. Dit is ook gevaarlijk 
vanwege de combinatie meande-
rende vaarweg en het intensieve 
gebruik door pleziervaartschepen. 
Verder is het logistiek makkelijker 

om een schip onder de pijp te heb-
ben dan 10 tot 15 vrachtauto’s te 
lossen.’

Weinig bereid
ASV en NZ vinden de ambtenaren 
van Rijkswaterstaat weinig bereid 
aan de goede intenties van De Sa-
menwerking uitvoering te helpen 
geven. ‘De nieuwe loswal moest 
nadat deze was opgeleverd worden 
verwijderd omdat deze volgens de 
ambtenaren 20 centimeter te ver in 
het water was geplaatst. De door-
vaart zou daardoor te smal wor-
den. Vreemd, want op veel andere 
plaatsen in hetzelfde vaarwater is de 
doorvaartbreedte veel smaller dan 
op deze plek. Omdat een deel van 
de nieuwe loswal niet verplaatst kon 
worden, de fundamenten van de los-
toren zaten in de weg, is de nieuwe 
loswal slechts gedeeltelijk verplaatst 
en werden extra meerpalen geplaatst. 
Het resultaat is dat de vaarweg nu 
zelfs smaller is dan toen de loswal 
nog recht was. Dit heeft het bedrijf 
in ieder geval heel veel onnodig geld 
en problemen gekost. Het toont niet 
alleen aan dat het bedrijf erg betrok-

ken is bij het vervoer over water, 
maar ook hoe weinig stimulerend 
Rijkswaterstaat bezig is met betrek-
king tot vervoer over water.’ 
Ook is de ASV van mening dat amb-
tenaren van RWS onnodig vasthou-
den aan de maximale tijd dat binnen-
vaartschepen aan het remmingwerk 
bij de Waaiersluis in Gouda mogen 
blijven liggen.

Verbeterpunten
Behalve bovengenoemde proble-
men zijn er volgens de ASV en NZ 
nog een aantal verbeterpunten op 
de Hollandse IJssel  mogelijk. Zo 
heeft Fluitsma het ondermeer over 
het opheffen van de spertijd, tussen 
20 uur en 9 uur en tussen 16.30 en 
18 uur,  voor binnenschepen bij de 
voetgangersbrug in Hekendorp. ‘Het 
is uitermate zuur om daar anderhalf 
uur te moeten blijven liggen terwijl 
er vrijwel niemand gebruik maakt 

van de brug. Dat is niet alleen zuur 
voor de schipper maar vaak ook voor 
de losploeg. Ook heeft de brug en-
kele scherpe uitsteeksels die naar 
onze mening onnodig veel kans ge-
ven op beschadiging van schepen. 
Ook zijn enkele meerpalen vergaand 
versleten. Dat is gevaarlijk omdat de 
meertouwen van onze leden daarin 
kunnen vastlopen en/of beschadigd 
raken. We verzoeken Rijkswaterstaat 
deze meerpalen te vernieuwen.’
ASV en NZ wijzen er verder op dat in 
de nabijheid van De Samenwerking, 
na achteruit te zijn gevaren door het 
smalle bruggetje, maar een krappe 
mogelijkheid is om rond te gaan. 
‘RWS heeft daar echter toegestaan om 
jachten aan te meren. We verzoeken 
RWS deze plaatsen vrij te maken en 
vrij te houden voor het zwaaien van 
vrachtschepen. Liever hebben we dat 
elders, bijvoorbeeld bij de fabriek, 
een goede zwaaikom komt.’

‘Vreemd’
ROTTERDAM
Directeur Kees de Vries van Konink-
lijke Schuttevaer vindt het vreemd 
dat de ASV en Noord-Zuid zich niet 
aan de afspraak willen houden dat 
Koninklijke Schuttevaer over de in-
frastructuur gaat. ‘Het is zonde dat 
ze op deze manier tot een verdere 
versnippering willen komen. Wij 
hebben ieder halfjaar overleg met 
Rijkswaterstaat. De Hollandse IJsel is 
wat dat betreft geen uitzondering op 
de regel. Ik weet wat dat betreft nog 
wel honderd andere plekken aan te 
wijzen. Voor Koninklijke Schuttevaer 
is elke bestemming even belangrijk.’ 
(EvH)
  

Boskalis legt 
LNG-haven aan 
in Polen 
PAPENDRECHT 

Koninklijke Boskalis Westmin-
ster gaat een nieuwe LNG haven 
aanleggen in Polen.  Het con-
tract voor de bouw in Swinoujs-
cie in de buurt van Szcecin heeft 
een totale waarde van circa 170 
miljoen euro, waarin het aan-
deel van Boskalis circa 75 mil-
joen euro bedraagt. 

Opdrachtgever is het Poolse Ma-
ritime Office of Poland. Boskalis 
heeft de leiding in een consortium 
met ondermeer het Duitse Hochtief 
Construction A.G., Per Aarsleff A/S 
uit Denemarken en Doraco uit Po-
len. De werkzaamheden gaan me-
dio 2010 van start en worden naar 
verwachting voor het eind van 2012 
afgerond. 
Opdat grote tankers in de haven 
kunnen aanmeren, zal Boskalis 
zowel het toegangskanaal verdie-
pen als een draaikom aanleggen. In 
totaal zal ruim 8 miljoen kubieke 
meter zand worden gebaggerd. 
Daarnaast zal Boskalis een 3,3 
kilometer lange golfbreker aan-
leggen ter bescherming van de 
haven. Bij het project wordt een 
combinatie van kleine tot grote 
sleephopperzuigers, drijvende 
kranen en materieel voor droog 
grondverzet ingezet. (JCK)
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Is er wel genoeg animo voor de eer-
ste op te richten coöperatie? ‘An-
ton (Van Megen, directeur EUBO 
– Red.) doet zijn best, maar schip-
pers zijn een vrijgevochten bende 
en eens worden ze het nooit.’ Een 
ander steunt de EUBO door dik en 
dun: ‘Ik doe mee, ook al is het alleen 
maar om te steunen.’ 

Ook wordt getwijfeld aan de daad-
kracht van de EUBO. ‘In 2008 waren 
er ongeveer 5700 vrachtschepen en 
in 2009 is daar nog eens 240.000 ton 
bijgekomen. Als je er nu 400.000 
ton tussenuit haalt die alleen voor 
een bepaalde prijs te krijgen is, dan 
zet dat geen zoden aan de dijk.’ Een 
ander vindt het sterk dat er in amper 
vier weken al een groep bij elkaar is 
die groter is dan elk bevrachtings-
kantoor en ziet dat als bewijs dat 
het EUBO-plan wel degelijk markt-
macht krijgt.

Risico
Ook wordt gewezen op het risico 
van meedoen. Iemand rekent voor 
dat een schipper na een maand zo 
50.000 euro kwijt zou kunnen zijn 

waar hij nooit meer iets van terug 
ziet. EUBO-directeur Anton van Me-
gen weerlegt dat: ‘Wat is je risico 
als je lid wordt van zo’n coöperatie? 
Dat je in de beginperiode onbetaald 
stilligt. Als we op maandag begin-
nen en op vrijdag is er nog geen één 
schip verhuurd, dan gaan we vrijdag 
‘gezellig’ in het ruim van een van 
deze schepen vergaderen over wat 
ons te doen staat. En zo nemen wel 
elke week een beslissing wat stra-
tegisch het beste is te doen. 
‘Als we besluiten na één, twee of 
drie weken te stoppen, dan heb je die 
tijdsperiode onbetaald stil gelegen. 
De inlegpremie wordt teruggestort 
minus de gemaakte kosten van maxi-
maal 250 euro per lid. Let wel: er lig-
gen dan wel minimaal 200 schepen 
stil. Tegenover dit risico staat de kans 
dat de onderneming wel slaagt en je 
dus 50 cent per ton per dag verdient. 
Die afweging moet je maken.’ 

Bevrachters
‘Als de bevrachters de coöperaties 
massaal boycotten of links laten lig-
gen, dan zijn de rapen pas echt gaar’, 
denkt een ander. ‘Bovendien kunnen 

de bevrachters de coöperaties maken 
of breken met hun creditmanage-
ment. Als zij de betalingstermijn 
massaal en langdurig overschrij-
den, kunnen de coöperaties failliet 
gaan. En omdat de vrachttegoeden 
als onderpand dienen, lopen de 
schippers in dat geval aanzienlijk 
grotere risico’s.’ 

Van Megen weerlegt dit: ‘U hebt 
blijkbaar geen hoge pet op van de 
betrouwbaarheid van de bevrach-
ters. Wij zijn de bevrachtersvrien-
delijkste coöperatie ooit. We laten 
de bevrachterswereld in zijn waarde. 
Wij denken dat zij de rekeningen 
wel keurig op tijd zullen betalen en 
als ze dat onverhoopt niet zouden 
doen, dan staan ons gerechtelijke 
middelen ter beschikking om de 
schuld te vorderen.’

Rechtstreeks
‘Het gaat niet uitwerken zoals gewenst 
is’, zegt iemand op Vaart!Forum. 
‘De bevrachters/klanten gaan hu-
ren in tijden dat er spanning op de 
markt is en gaan de vrije markt op 
bij overschot. Bovendien: waarom 
bij de EUBO een schip huren voor 
60 cent als het rechtstreeks voor 55 
cent ook kan? En wat gebeurt er als 
er geen afname voor de gehuurde 
schepen is? Dan ben je in een positie 
gemanoeuvreerd waarin het einde 
particuliere binnenvaart is en de 
tweede Damco geboren wordt.
‘Ik heb mijn bedenkingen en die 
probeer ik duidelijk te maken. De 

zwakke schakel zijn vooral de leden. 
Ik vind dat iedereen nu al zelf stap-
pen kan ondernemen en een EUBO 
eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. 
Misschien zijn er genoeg die niets 
te verliezen hebben, maar daarmee 
alleen trek je mij niet over de streep 
om de schepen achter me te ver-
branden.

‘Als iedereen voor de volle 100% 
beseft hoe, wat en waarom kun je een 
stabiele eenheid krijgen waarin het 
gemeenschappelijk belang voorop 
staat en kan de EUBO zeker slagen 
en worden kleine problemen vanzelf 
opgelost.’

Banken
‘Dit plan komt uit de binnenvaart 
en als er geld over blijft, blijft dat 
geld ook in de binnenvaart’, denkt 
een ander op Vaart!Forum. ‘Het feit 
dat de banken, die enkel aan zichzelf 
dachten dit plan ook steunen, geeft 
aan dat ook die banken er iets van 
verwachten. En dus ook enig risico 
bij willen lopen. Het enige probleem 
is dat de bevrachters tegen zijn en 
alles uit de kast zullen halen om te 
voorkomen dat het gaat werken.’
‘Als de EUBO marktmacht zou kun-
nen krijgen als voorbeeld 20 tot 25 
% van het beschikbare tonnage en 
zij krijgen van de banken een beetje 
reserve, en ik denk dan aan 10 euro 
per ingeschreven ton laadvermogen 
gaan zij het redden. En dan hebben 
we allemaal weer perspectief. Het is 
onze (bijna) laatste strohalm.’  

Rol bevrachters en banken cruciaal

‘Laatste strohalm’ EUBO 
zorgt voor veel discussie
Door Marja de Vet

Binnenvaartondernemers reageren verdeeld op 
het Rent-a-Shipconcept van de European United 
Barge Owners (EUBO), zo blijkt het uit de reacties 
op het artikel  Rent-a-Ship in Weekblad Schutte-
vaer van vorige week, op www.schuttevaer.nl en 
VAART!Forum. Voorstanders zijn enthousiast, te-
genstanders hebben nog veel vragen en twijfels. 

‘Risico maximaal 
250 euro’

Schip ramt steiger
BEVEREN 16/8 - In de Waaslandha-
ven in Beveren kwam in de nacht een 
schip in aanvaring met de steiger van 
het zuidelijke insteekdok. Een aan-
zienlijke hoeveelheid van een azijn-
zuurverbinding kwam in het dokwater 
terecht en leverde geurhinder op voor 
de inwoners van Kallo.

www.hbvl.be

Meer trafiek Hamburg
HAMBURG 16/8 - HHLA heeft zijn 
verwachtingen voor het boekjaar 
2010 opgetrokken met 10% meer 
overslag. HHLA behandelde in het 
eerste halfjaar op zijn terminals in 
Hamburg en Odessa in totaal 2,63 
miljoen teu, 8,9% meer dan in de 
eerste zes maanden van 2009. 

www.lloyd.be

OTA wil groeien
ALPHEN 11/8 – Omwonenden en 
SP voelen zich bedrogen over een 
vergunningsaanvraag van de Alphense 
Overslagterminal (OTA). Die zou een 
flinke uitbreiding inhouden: geen 
60.000 maar 116.000 containers 
per jaar. Er werd altijd gezegd dat de 
OTA op termijn zou kunnen groeien 
tot maximaal 100.000 containers. 

www.alphen.cc

‘Iedereen kent Sail’
AMSTERDAM 15/8 – De Volkskrant 
stelt vijf vragen aan Daan Meijer, de 
nieuwe directeur van Sail. Meer dan 
vijftig tall ships en ruim vijfhonderd 
oude Nederlandse vaartuigen meren 
aan rond het IJ. Wat Meijer met de 
wereld van de scheepvaart heeft? Hij 
was in 2008 medeorganisator van de 
Tall Ships Race in Den Helder, zeilde 
op de binnenwateren deed ‘wat er-
varing’ op bij de Koninklijke Marine, 
van 1972 tot 1987. In 1992 kwam hij 
terug bij Defensie als directeur van de 
Marinewerf.

www.volkskrant.nl

‘Regatta’ binnenhavens
GENT 13/8 - De Europese federatie 
van binnenhavens EFIP organiseert in 
het najaar in het kader van het Bel-
gische EU-voorzitterschap een twee-
daagse ‘regatta’ langs de Belgische 
binnenhavens. In elke haven wordt 
een ander thema aangesneden. Het 
evenement start onder de noemer 
“Meet and Greet your Inland Port”. 

www.lloyd.be

Beatrixhaven verandert 
WERKENDAM 11/8 - De Beatrixha-
ven in Werkendam verliest ligplaatsen, 
maar krijgt er extra kade voor terug. 
Eén hectare water wordt volgend 
jaar gedempt, om een extra kade te 
verwezenlijken waar drie scheepsaf-
bouwbedrijven grote behoefte aan 
hebben. 

www.brabantsdagblad.nl

Walstroom bij Vianen
VIANEN 15/8 - Binnenvaartschepen 
kunnen vanaf september gebruikma-
ken van walstroom in de ligplaatsen 
bij de Jan Blankenweg, Sluiseiland en 
de Havenweg. De schepen hoeven 
op deze manier niet langer hun die-
selgeneratoren te laten draaien. Vanaf 
2011 is dat zelfs verboden. 

www.hetkontakt.nl

Decloedt ontkent fraude
ANTWERPEN 16/8 - Baggerwerken 
Decloedt ontkent met klem dat het 
een contract in de Filipijnen op fraudu-
leuze wijze heeft binnengehaald. Een 
handvol Filipijnse politici maakten in 
de lokale media gewag van duistere 
omstandigheden rond een opdracht 
voor baggerwerken in het Laguna-
meer bij Manilla. DEME stelt dat de 
aantijgingen mogelijk zijn geïnspireerd 
door een politieke afrekening.

www.lloyd.be

Marinedocumentaire
DEN HELDER 16/8 - De Koninklijke 
Marine lanceert vrijdag 20 augustus 
de online documentaireserie ‘Midden 
in de marine’. De serie, gefilmd aan 
boord van het marinefregat Hr.Ms. 
Tromp, toont het leven en werk aan 
boord van zes jonge militairen op anti-
piraterij missie. De documentaireserie 
‘Midden in de marine’ laat het leven 
van zes jonge militairen aan boord 
van een marineschip zien.

www.schuttevaer.nl

Kolksluis de oudste
SPAARNDAM 14/8 - ‘Mensen die in 
Frankrijk op vakantie slaan wel het 
stuur om als ze een 13e eeuws kerkje 
kunnen bekijken, maar een van de 
oudste historische monumenten 
in hun eigen omgeving weet men 
niet te vinden.’ Dat zegt Frank Krom, 
bestuurslid van de stichting Kolksluis 
Spaarndam. De sluis uit 1285 is wel-
licht de oudste werkende sluis van 
de wereld, of Europa. Dankzij de 60 
vrijwilligers van de stichting. 

www.webregio.nl

Botterwerf in Elburg
ELBURG 13/8 – In de oude haven 
van Elburg wordt de laatste hand ge-
legd aan de bouw van een botterwerf. 
De voltooiing ervan is de kroon op 
het werk van een stichting die zich 
sinds 1975 inzet voor het behoud 
van het varend erfgoed van de stad. 
In september opent een lid van het 
Koninklijk Huis de museumwerf. 

www.refdag.nl

MAINZ

Een koppelverband is 14 augus-
tus kort na de middag na het 
verlaten van de sluis Edders-
heim in de Main over een rode 
ton gevaren zonder daarna te 
stoppen. 

De gewaarschuwde Wasserschutzpo-

Spits geborgen

PARIJS

De Franse spits Eole II, die twee 
weken geleden, ter hoogte van de 
Eiffeltoren, binnen enkele secon-
den zonk in de Seine, is na twee 
mislukte pogingen, op 10 augustus 
geborgen. Met een kraan was eerst 
de lading van 350 ton grind uit het 
ruim gehaald. De oorzaak van het 
zinken van de spits is nog niet be-
kend. (HH)  

Door Willem den Heijer

TEXEL

Ze maken ’s zomers furore met 
de TX-10, een voormalige kok-
kelvaartuig waarop ruim hon-
derd passagiers de garnalen-
visserij kunnen ervaren. Frido 
Boom en Herman Blom doen het 
met veel enthousiasme en uiter-
aard zorgen zij ervoor dat alles 
tot in de puntjes in orde is. Door 
de aankoop van de TX-35 vaart 
Frido met de TX-10 en Herman 
op de TX-35. Maar sinds Frido in 
juli bezoek heeft gehad van de 
politie te water zitten de beide 
Texelaars een beetje te morren. 
‘Frido vaart al zestien jaar zon-
der verbaal, dus dat zegt wel 
wat, en nu heeft ie ineens een 
bekeuring aan zijn broek’, foe-
tert zijn maat Herman. Hij kan 
het niet geloven.

‘Per schip heb je drie bemannings-
leden nodig. Althans, dat is in onze 
categorie vereist. Nu hebben we dit 
jaar een nieuw bemanningslid aan-
getrokken. Hij komt van Texel is 31 
jaar oud en heeft op verschillende 
grote Noordzeekotters gevaren. Hij 
beschikt over SW5, een radarcerti-
ficaat en hij heeft de basic safety 
training afgerond. Hij zou op grond 
van zijn certificaten als schipper mo-
gen varen. Dan zou je denken, dat 
alles in kannen en kruiken is. Maar, 
nee hoor! Hij mag bij ons namelijk 
niet als matroos varen. Ik heb dus 

een bekeuring gekregen en dat op 
een volle boot. Je schaamt je dood’, 
aldus een verbolgen Frido Boom.
Hij en zijn maat lieten het er niet 
bij zitten en trokken aan de bel bij 
de verantwoordelijke instanties. Ze 
dachten bij het aanvechten van de 
bekeuring dat ze daardoor steviger 
in hun schoenen konden staan. 
Niets is echter minder waar. Her-
man: ‘We zijn van het kastje naar 
de muur gestuurd en daardoor nog 
bozer geworden. Ik heb meer dan 
twee uur met het KIWA in Rijswijk 
gebeld maar ben geen cent wijzer 
geworden.’ 

Ontheffing
Het Kiwa is een internationaal 
opererend kwaliteitszorgbedrijf dat 
organisaties als IVW (Inspectie Ver-
keer en waterstaat) terzijde staat bij 
complete certificatietrajecten. De 
medewerkers van KIWA in Neder-
land leggen zich toe op certifice-
rings-, inspectie-, research- en op-
leidingsactiviteiten in verschillende 
marktsectoren. Herman kreeg van 
de KIWA-woordvoerder te horen dat 
het in bijzondere gevallen mogelijk 
is om ontheffing aan te vragen. 
‘De matroos is in februari in vaste 
dienst gekomen en om in de bin-
nenvaart te kunnen werken moet hij 
180 vaardagen halen. Hij heeft nu al 
120 dagen in drie maanden gehaald, 
uiteraard als betaald bemanningslid. 
Nu heeft hij nog 60 dagen nodig. 
Op grond daarvan hebben wij dus 

een bekeuring gekregen. Pas als ie 
die 180 vaardagen compleet heeft, 
mogen we hem officieel in dienst 
nemen. Dat is toch onmogelijk! Ie-
mand van 31 met een gezin achter 
zich gaat toch niet kosteloos 180 
vaardagen maken. Alsof het een 
stagiair is. 
‘Als je SW5 hebt, moet je toch mi-
nimaal als matroos op een dagpas-
sagiersschip met GK-vergunning 
voor de Waddenzee kunnen varen. 
Zo ken ik legio voorbeelden waar 
ex-vissers oplopen tegen een muur 
van bureaucratie’, aldus Frido, die 
verbaast is over zoveel onwil. Hij 
vervolgt: ‘Het is zelfs zo erg, dat 
wanneer je schipper bent geweest op 
een grote vriestrawler of als kapitein 
op een groot schip hebt gevaren, dus 
wereldwijd, je nog geen klein vaar-
bewijs kan krijgen. 
‘Ik heb ook het SAB gebeld, in ver-
band met het vereiste dienstboekje. 
Zij zeggen dat je dan eerst werk moet 
hebben, maar voor werk heb je weer 
een dienstboekje nodig. Als je van 
de wal komt en je nog nooit hebt 
gevaren en je besluit in de binnen-
vaart te willen werken, moet je eerst 
drie jaar stage lopen, tegen kost en 
inwoning. Dat kan je toch van nie-
mand verlangen. Zo schep je een 
onmogelijke situatie.’ 

Frido en Herman hopen dat er gauw 
helderheid in de situatie komt, want 
ze zitten niet te wachten op nog een 
bekeuring.

• Frido 
Boom (links) 

en Herman 
Blom begrij-
pen er geen 
snars meer 

van. (foto 
W.M. den 

Heijer)

Schipper van dagpassagiersschip ziet door de bomen het bos niet meer

Bemanningsprobleem door stugge regelgeving

De Amsterdamse haven moet 
in 2020 één van de meest duur-
zame havens zijn.  Dat is de am-
bitie van het Amsterdams ha-
venbedrijf. Eén van de projecten 
om dit  te realiseren is de aanleg 
van walstroom voor  binnen-
vaart en riviercruise aan kades 
en steigers in Amsterdam. Bin-
nenvaart- en passagiersschepen 
zijn daarom met ingang van 23 
augustus 2010 verplicht om, bij 
het afmeren aan kades waar 
walstroom beschikbaar is, hier 
ook daadwerkelijk gebruik van 
te maken. 

Het is niet meer toegestaan om een 
generator te laten draaien. Hier-
door zal  er  minder uitstoot van 
stofdeeltjes, stikstofoxide en Co2 

plaatsvinden.  Dit is goed voor het 
milieu. Bovendien wordt door het 
afzetten van de motoren mogelijk  
geluidsoverlast weggenomen. 

Fasering
De bouw en installatie van de wal-
stroomkasten zal gefaseerd worden 
uitgevoerd. In augustus  2010 zijn 
16 moderne walstroomkasten voor 
binnenvaartschepen opgeleverd aan 
de Veemkade, Suriname- en Java-
kade. Daarnaast is een stroomkast 
geplaatst aan het IJ- plein in Am-

sterdam Noord  ten behoeve van 
zeilcharterschepen. Hier is voor 
maximaal vier zeilcharterschepen 
walstroom beschikbaar. Deze sche-
pen mogen voor maximaal 3x 24 uur 
onafgebroken een ligplaats innemen. 
Hiervoor geldt een meldplicht. 

Meer stroomkasten
Behalve de vervanging van be-
staande walstroomkasten wordt 
het aantal punten waar stroom kan 
worden afgenomen in vier fasen 
uitgevoerd.

In de 2e fase zullen stroomkasten 
ten behoeve van riviercruiseschepen 
geplaatst worden aan de Javakade, 
de Westerdoksdijk en de De Ruij-
terkade. Omdat deze schepen meer 
vermogen nodig hebben, zullen deze 
trafokasten worden uitgevoerd met 
400A 400V aansluitingen. 
De verwachting is dat deze fase eind 
2010 zal zijn afgerond. Tenslotte zul-
len in de 3e en 4e fase stroomkasten 
worden geplaatst in de Houthavens. 
Dit gebeurt naar verwachting in het 
voorjaar van 2011.

Het elektrisch vermogen in de oude 
walstroomkasten was 16 ampère en 
220 Volt. In de nieuwe uitvoering 
gaat dit flink omhoog: naar 63 am-
père en 400 Volt. Mocht men toch 
nog gebruik willen maken van het 
oude vermogen, dan is het geen pro-
bleem. In de meeste stroomkasten 
zal een aansluitpunt voor 16 ampère 
en 220 Volt beschikbaar blijven.  

Ook is de nieuwe walstroomvoorzie-
ning gebruiksvriendelijker gewor-
den. Schippers kunnen zich net als 

in Rotterdam, de Drechtsteden en op 
meer plaatsen in Zuid-Holland, met  
hun mobiele telefoon aanmelden via 
een unieke code of als onderdeel van 
een abonnement. Wanneer de schip-
per zijn eigen stroomkabel aansluit 
op de schakelkast start de stroom-
toevoer na aanmelding. Een ander 
voordeel is dat de levering stopt 
bij afmelding. Zo betaalt men niet 
teveel. Bovendien wordt maande-
lijks een overzicht gestuurd zodat 
de schipper precies weet hoeveel 
stroom aan hem is geleverd. 

Dit systeem is landelijk afgestemd 
en wordt in andere havensteden ook 
gebruikt. Meer informatie hierover is 
te vinden via www.walstroom.nl.

Gebruik en spelregels
Binnenvaart- en passagiersschepen 
zijn met ingang van 23 augustus 
2010 verplicht om gebruik te ma-
ken van walstroom als ze afmeren 
aan de kades waar deze nutsvoor-
ziening beschikbaar is. Het is niet 
meer toegestaan om een generator 
te blijven draaien. Om geluids- en 
stankoverlast  te beperken zal Haven 
Amsterdam regelmatig controleron-
des houden. 

Het generatorverbod zal op de be-
wuste kades ook door borden worden 
aangegeven.

Walstroom beschikbaar voor de binnenvaart

Na Sail generatorverbod in Amsterdam

IJMUIDEN

Op de jaarlijkse havendagen in 
IJmuiden, alweer voor de zeven-
de keer op rij, genoten vele dui-
zenden bezoekers twee dagen 
lang met fraai weer van talrijke 
optredens en een spectaculair 
nautisch gebeuren. 

Men kon zich inschepen voor een 
rondvaart door de havens en zelfs 
een stuk de Noordzee op. De sleep-

Duizenden bezoekers havenfestival IJmuiden

• Prachtige scheepsmodellen waren er te bewonderen van de Scheepmodelbouwgroep ‘IJmond’. (Foto Willem 
Moojen)

Koppelverband op Main in problemen

lizei gaf de kapitein opdracht in het 
voorkanaal van de Kostheimer sluis 
voor een proces verbaal vast te ma-
ken. Tijdens die manoeuvre hield het 
verband te weinig motorvermogen en 

dreigde tegen de stuw te vervallen. 
Om grote schade te voorkomen en 
het verband eventueel op te vangen 
liet het Wasser- und Schiffahrtsamt 
de schuiven van de stuw naar boven 

draaien. Bij een poging uit de benarde 
positie weg te komen braken de kop-
peldraden van het verband. Een pas-
serende collega kon de bak langszij 
nemen en aan de damwand in het 
voorkanaal vastmaken. Het motor-
schip kon daar kort daarop op eigen 
kracht vastmaken. (MP) 

boot Triton van Iskes Towage & 
Salvage voer af en aan, net zoals 
de reddingsboten Johanna Louise 
en de klassieke Prins Hendrik van 
de KNRM. Ook kon men meevaren 
op een tender van het Loodswezen. 
Natuurlijk ontbrak de Koningin Em-
ma van de IJmuidense Rondvaart 
Maatschappij niet. Op de in 1935 
gebouwde driemaster Minerva kon 
men boeken voor een tocht langs 

de Noord-Hollandse kust en het 39 
meter lange zeil-trainingschip Mor-
genster voer ook twee keer uit.  
In rijen stonden de mensen te 
wachten om het nieuwe schip van 
de Kustwacht, de Ievoli Black, te 
bezoeken. Dit schip is de opvolger 
van De Waker, die werd getroffen 
door een machinekamerbrand en 
‘total loss’ werd verklaard. 
Een bezoek aan één van de luxe 
cruise ferries van DFDS Seaways 
die dagelijks van IJmuiden op Ne-
wcastle varen was een uitgelezen 
kans om van dichtbij te zien hoe 
zo’n schip er van binnen uitziet en 
wat men kan verwachten tijdens de 
overtocht.  
Er stonden stands van de Koninklijke 
Marine en Marechaussee, scouting-
groepen Michiel Adriaenszoon de 
Ruyter en Nannie van der Wiele, 
de Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij (KNRM)en 
Zeekadettenkorps IJmond om te 
laten zien wat ze allemaal kunnen 
en doen, maar natuurlijk vooral om 
nieuwe donateurs,leden en mensen 
te werven.
Prachtige zelfgebouwde scheepsmo-
dellen waren er weer te bewonderen 
van de Scheepsmodelbouwgroep 
IJmond (S.M.G. IJmond). 
De reusachtige 50-tons overslag-
kraan Nijlpaard van OBA Bulk 
Terminal  Amsterdam trok zeer 
veel bewonderende blikken en en-
thousiaste kreten als de gigantische 
grijper weer een duik in de haven 
maakte om vervolgens massa’s water 
van grote hoogte naar beneden te 
storten. (WM)
  

• Ook de Loodsdienst was weer van de partij. (Foto Willem Moojen)
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In Zwijndrecht de dubbele lading van
uw goede vaart en onze top keukens

Open: Di. t/mVrij. 09.30 - 17.30 uur
Do. 09.30 - 21.00 • Zat. 09.30 - 17.00 uur

H.A. Lorentzstraat 9b • Zwijndrecht (Ind. terrein Develpoort)
Tel.: 078-6192021 • Fax: 078-6191910

E-mail: keukenstunterzwijndrecht@live.nl

VAN HARTE WELKOM
DE KOFFIE STAAT KLAAR !!

Kom nu langs voor onze spectaculaire
nieuwjaarsaanbiedingen

ARIE VAN LOENEN BV
MOLENVLIET 65
3335 LH ZWIJNDRECHT
TEL (078) 6103939
FAX (078) 6103244

SCHEEPSBETIMMERING

WWW.SLEEPDUWVAART.NL

KOM OP DEELNEMERS 
VAN DE BINNENVAART 
BRANDSTOF CO2MPETITIE:
SUCCES MET DE LAATSTE 
LOODJES EN BLIJF VOORAL
SLIM VAREN! 
Noteer alvast in uw agenda: 17 november feestelijke 
prijsuitreiking van de BINNENVAART BRANDSTOF CO2MPETITIE!

KOPLOPER
AUGUSTUS 2010

Afbouw nieuwe casco’s

HERMOTORISERING
Het adres voor al uw bovenwaterwerkzaamheden.

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

Inbouw van motoren.

Dokcapaciteit tot 425 ton
SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF

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

voor vakkundige en snelle reparaties van

REINTJES - keerkoppelingen
ABC - dieselmotoren
* 24-uurs * meer dan 40 jaar ervaring

Newtonweg 9 - Spijkenisse  0181-614466

D È  S P E C I A L I S T  O P  H E T  G E B I E D  V A ND È  S P E C I A L I S T  O P  H E T  G E B I E D  V A N

onderhoud, reparatie en levering van 
verschillende merken turboblowers
WWW.VANDONGEN-TURBOSERVICE.NL

TurboblowersTurboblowers
GUNSTIGE
TARIEVEN!

24-UUR
SERVICE! 

BEL: 078
6772911

GEBR. VAN DONGEN
TURBOSERVICE BV

KONING TECHNISCH BEDRIJF B.V.

Prijzen CCR 2 motoren (meer types op aanvraag):
Basis DAF
KMD WS 315.2 315 PK / 242 kW € 15.800,-  
KMD WS 400.2 400 PK / 295 kW € 16.800,-
KMD XF 450.2 450 PK / 335 kW € 20.300,-
KMD XF 510.2 510 PK / 375 kW € 21.300,-
Basis SCANIA
KMD S14 450.2 450 PK / 335 kW € 20.700,-
Basis MERCEDES
Mercedes     V12 702 PK / 525 kW prijs op aanvraag

Revisie en levering onderdelen van: 
DAF-, Scania-, Liebher-, MAN-, Mercedes-, MTU- en
Volvo motoren.

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

www.ktbkoning.nl info@ktbkoning.nl

• CCR fase 2 motoren 

• Revisie motoren

• Ruil motoren

• Onderdelen

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

www.schuttevaer.nl

PIU ALLEGRO
SCHEEPSMAKELAARDIJ

Courtier en Bateaux

Meerdere Spitsen en Kempenaars in bemiddeling
269t, 38,52x5,06, luxe motor, alu damwand schuifluiken,
440m3, azobe vloer, 160 pk, kopschr. 130 pk, SI 2013, geschikt
voor vrachtvaart en ombouw, vraagprijs € 55.000 
391t, 1956, 38,68 x5,08, alu. fr kap, azobe vloer, 430m3, Cat
304 pk, nette woning, goed onderhouden, SI 2014
552t, 1925, 50x6,60,Alu,fr. kap,stalen vloer,800m3, 296pk
kopschr.140pk, grote woning, 2x17,5 kva, vlak van 1982 
703t, 1958,56,87x7,28, Alu. fr. kap, Azobe vloer, 1025m3
Scania 450pk revisie 2009, kopschr.140pk, gelast schip.
725t, 1964 Duijvendijk, 60x7,20, alu.schuifl, Azobe vloer,
1110m3, 600 pk, kopschr.180pk, nieuwe woning, 24 TEU
888t, 1959 Fulton,70x7,23,alu.schuifl, azobe vloer, onder de
gangboorden dicht,1500m3, 2x320pk, kopschr.185pk,
900t, 1940, 67x8,20,alu.schuifl,azobe vloer, 1350m3,goed vlak
van 1980, 680pk rev. 2007, kopschr. 330pk van 2005 
1300t, 1969, 85x9,3, 960pk, kopschr.320pk,vlak van 1996
10mm, alu.schuifluiken, st.vloer, 1858m3, alu.stuurhut, 
eventueel met vastwerk/huur 7x14 over te nemen. 
1447t, 1958, 85x9,50,Fr.kap alu. Blommaert,st.vloer 2004
1600m3, 1013pk 2004, kopschr.240pk, Alu.str.hut 2008 
Kraanscheepje met beun, 102m3, 32,82x4,89, Daf 211 pk,
kopschr 38pk, 2x sputpalen, P&H kraan, gieklengte 14 mtr,
hydr. sturen, mooie str.hut + woning, SI van 2009
Sleepboot 18,60x4,73x1,85, 320 pk, 12kva Lister, met SI, 
goed onderhouden, geschikt voor duw-sleepwerk/recreatie

Varende woonschepen en recreatieschepen:
Tjalk 15x3,60 bwj 1920, 80pk 2007 gereviseerd, Hatz 3 kva
220V, zeer compleet mooi verbouwd schip € 95.000 
Luxe motor 31,50 x5,87 Uniek strak casco in originele staat,
met 1 cilinder Kromhout gloeikop, FONV A status, geschikt voor
elke museum haven. Vraagprijs € 97.500
Luxe motor, 34x6,20, 280pk, kopschr 100pk, 2x220/380
Behalve stuurhut, ijzerwerk klaar voor museale status.
Klipper 38x5,Cat 180pk. kopschr 120 pk, 12,5 kva, stalen kap,
roef+12mtr ruim ingetimmerd+12mtr leeg 
Diverse Kastjes, Aken, Steilstevens en Luxe Motors.

Pour nos offres complètes site internet, 
voor ons volledig  aanbod zie 

www.piuallegro.nl
On demande des bateaux pour vendre.
Gevraagd ter bemiddeling schepen in alle maten.

Postbus 11388 • 1001 GJ Amsterdam
Tel  +31(0)6-53596164 • Fax  +31(0)20-6207880
E-mail: info@piuallegro.nl, www.piuallegro.nl 

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem
E-mail: misti@hetnet.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
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Plaatsing van ingezonden stukken betekent geen 
instemming van de redaktie. Anonieme brieven wor-
den niet opgenomen. Ingezonden stukken mogen in 
het algemeen niet langer zijn dan vijftig kranteregels 

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

 lezers aan het woord

varend bestaan

Is de eerste City Supplier al 
klaar?
Cor Gerritsen: ‘Ja, hij is bij Bocxe 
te water gelaten en naar Vinkeveen 
gesleept, waar de montage plaats-
vindt van de elektra en de 16-tons 
kraan.’

Staan er al volgende City Suppliers 
op stapel?
‘Klaas Pater van Rederij De Neder-
landen, de technische man achter 
City Supplier, denkt al na over een 
verbeterde versie voor nummer 
twee, drie en ga zo maar door. Op 
16 september is de doopdag van de 
eerste City Supplier, die in Amster-
dam bij Nemo gaat plaatsvinden. 
In de weken daarvoor hebben we 
de proefvaarten en een emissie- en 
geluidsproef die door het onafhan-
kelijk onderzoeksbureau Tebodin 
wordt afgenomen om vast te stellen 
dat het een CO2-neutraal en geluids-
arm varend schip is. Je kan wel veel 
roepen, maar wat je roept moet in de 
praktijk wel standhouden.’

Hoe zat dat nou met Sail?
‘De planning was om de doop van 
het schip tijdens Sail te laten plaats-
vinden. Het leek ons leuk om dat 
te combineren met een stukje be-
voorrading van de tall ships. Dat is 
ons door ons PR-bureau afgeraden, 
omdat je in de Sail-periode com-
pleet overschaduwd wordt door 
alle andere nieuwsfeiten. We zijn 
dus bewust een maand opgescho-
ven, ook al omdat er in september 
een aantal activiteiten op het gebied 
van duurzaamheid zijn waarop we 
kunnen aanhaken.’

Wanneer gaat de City Supplier 
werken?
‘We hebben een convenant afge-
sloten met het Food Center. Dat is 
een belangrijke strategische partner, 
omdat er heel veel produkten vanuit 
het Food Center de stad ingebracht 
worden. Bevoorrading van hotels, 
instellingen en winkels. We krijgen 
een goederendepot op Food Center, 
een mooie basis om de stad in te 
trekken. In de samenwerking met 
het Food Center zijn wij de groene 
distributiepartner aan het worden. 

Wat ons voor ogen staat is schoon 
wegtransport met elektrische vracht-
wagens te combineren met elektrisch 
vervoer over water.’

En wanneer gaat u beginnen?
‘Na de doop op 16 september gaan 
we in het resterende gedeelte van 
het jaar met het Food Center aan 
de gang om te kijken wat we op de 
hele korte termijn aan grachtvracht 
kunnen laten vertrekken. Er zijn met 
de early adaptors, de partijen van 
het eerste uur, gesprekken om dat 
goed af te stemmen. Want het is wel 
anders. Wij komen vaak niet via de 
voordeur binnen en de achterkant 
van zo’n aan het water gelegen partij 
moet wel geschikt zijn. We praten 
met veel hotels, een aantal musea, 
een aantal instellingen, om te kijken 
wat zinvol is om over water om te 
buigen. De kracht van het concept 
zit hem ook in een stukje retourlogis-
tiek. Alleen de stad gevuld invaren 
is niet genoeg, ook de stad gevuld 
verlaten is het plan. Onder andere 
met afval en reststoffen. Maar ook 
met vuil wasgoed van hotels, lege 
kratjes en lege vaten van horeca-
bedrijven.’

Dat zijn de mogelijkheden, maar 
heeft u al contracten afgesloten?
‘Ja, we hebben een aantal contracten 
rond, maar je moet natuurlijk wel re-
eel zijn: één boot is geen vloot. Om-
dat we pas één boot hebben, zijn we 
bij het afsluiten van contracten wat 
beperkt in volume. We kunnen wel 
grote ladingen willen contracteren, 
maar vanwege de capaciteit van de 
boot, 85 kubieke meter, en ook van-
wege de start, is het niet verstandig 
om je te verbinden aan contracten 
waarvan je al heel snel moet zeggen: 
sorry mensen, we hebben een paar 
stapjes overgeslagen, we moeten op 
onze woorden terugkomen. Dat wil-
len we per se niet. 
‘Dus de eerste contracten kenmerken 
zich door kleinere opdrachten van 
partijen met een lokaal karakter, 
om te laten zien dat wat we roepen 
ook uitvoerbaar is en iets toevoegt 
aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en kwaliteitsverbete-
ring van de binnenstad. We komen 

vaak bij partijen terecht die zeggen: 
we praten wel over vergroening van 
onze organisatie, maar we hebben 
geen praktische mogelijkheden. Wij 
bieden ze de mogelijkheid om groen 
te gaan doen.’

Hoe benadert u partijen? Een 
beetje dwingend?
‘Dwingen is niet het juiste woord. 
Iedereen heeft nog steeds de vrije 
keus om goederen over de weg te 
laten vervoeren, maar wij denken 
dat de ontwikkelingen in Amster-
dam zodanig zijn dat men al heel 
snel meer dwang opgelegd krijgt 
om het op een andere manier te 
proberen. Wij noemen het verlei-
den. Wij bieden een alternatief dat 
verleidelijk is, niet alleen omdat de 
kosten ongeveer gelijk zijn aan weg-
transport, maar veel meer nog omdat 
wij op momenten kunnen leveren 
waarop wegtransport dat niet meer 

kan vanwege de venstertijden. Dat 
is een beperking voor veel bedrijven 
die in de avonduren beleverd willen 
worden of in de hele vroege ochtend. 
Wij zijn daar flexibeler in.’

Wie nam het initiatief tot Mokum 
Mariteam?
‘Icova. We zijn in 1998 begonnen 
met de bootjes van de Koperen Ploeg 
afvalstoffen van zeeschepen in te 
zamelen. Dat is de start van Mo-

kum Mariteam en tot op de dag van 
vandaag is dat een succes. In 2002 
merkten we dat stedelijke distribu-
tie een item begon te worden. Men 
begon te praten over beperking van 
asdruk, beperking van leveringstij-
den, en de milieuzonering kwam om 
de hoek kijken. 
‘Daardoor gingen we als Icova 
nadenken of dat wat we de met de 
Koperen Ploeg in het IJmondgebied 
doen ook voor de binnenstad van 
Amsterdam kunnen ontwikkelen. We 
hebben daar veel klanten zitten voor 
wie we afval en reststoffen afvoeren 
en die willen we blijven bedienen, 
maar dat moeten we dan doen in een 
concept waarbij ook materialen en 
goederen aangevoerd worden. Dan 
wordt het interessanter en hou je het 
betaalbaar. Vanuit die gedachte is 
Mokum Mariteam in 2006 partners 
gaan zoeken. We wilden weggebon-
den en watergebonden partijen la-

ten samenwerken, want als je in een 
stukje natransport ook over de weg 
moet is het verstandig om dat soort 
kennis bij elkaar te brengen. 
‘We kwamen terecht bij drie rond-
vaartreders: Rederij De Nederlan-
den, Rederij ’t Smidtje en Canal 
Company. En de Koninklijke Saan 
is toen benaderd. Helemaal in het 
begin ook BBN, een leverancier van 
bouwmaterialen. Die is nog steeds 
strategisch van belang, maar die is 

niet meegegaan in de financiering 
van het eerste schip. De vijf part-
ners hebben een evenredig aandeel 
in Mokum Mariteam, zowel financi-
eel als qua besturing, en zijn in 2007 
als stichting van start gegaan. Het 
stichtingsbestuur voert de directie 
over de BV Mokum Mariteam, die 
de uitvoering van de opdrachten 
doet, en de CV Mokum Mariteam, 
waarin de schepen ondergebracht 
worden.’

Hoe komt u tot overeenstemming 
binnen die stichting?
‘Een heel democratisch bestel is 
dat, hoor. De inbreng van alle vijf 
partijen is gelijk. Maar het is na-
tuurlijk wel zo, kijkend naar de om-
vang van de bedrijven, dat er vanuit 
Icova en Saan wat meer input is qua 
mogelijkheden. Maar de werklast-
verdeling en het geld dat geïnves-
teerd wordt, is over de vijf partijen 
ongeveer gelijk. De rolverdeling 
is navenant. Voor warehousing is 
Saan de aangewezen partij. Icova 
houdt zich met retourvracht bezig. 
Klaas Pater van De Nederlanden is 
het technisch genius van Mokum 
Mariteam. Het aantal uren dat die 
man investeert is gigantisch. Voor 
hun maritieme netwerk is Canal 
Company van belang. Hetzelfde 
geldt voor ’t Smidtje. De man daar-
achter, Tomas de Smidt, weet ieder 
plekje dat met de boot bereikbaar 
is te vinden en weet ook op welk 
moment dat het beste kan.’

Hoe ver bent u met het vinden van 
aanlegplaatsen?
‘Als je ’s morgens in de sloep door 

de stad vaart zie je al heel veel na-
tuurlijke plekken. Partijen die aan 
het water liggen hebben vaak een 
eigen mogelijkheid om een boot te 
laten afmeren. Niet alleen hotels, 
een heel mooi voorbeeld is het 
Scheepvaartmuseum. Zo zijn er tal 
van mogelijkheden. Amsterdam, met 
vijfentwintig procent water, leent 
zich als geen andere stad om goe-
derendistributie via het water in ere 
te herstellen.’

Heeft u genoeg hulp van de politiek, 
bijvoorbeeld met aanlegplaatsen?
‘Er zijn nog best wat wensen die 
we graag ingevuld zouden zien. De 
stad Amsterdam gaat dertig tot vijf-
tig steigers aanleggen. Alleen zullen 
die steigers niet alleen voor rond-
vaartboten, maar ook voor goede-
rendistributie geschikt moeten zijn. 
Tot die tijd maken we gebruik van de 
natuurlijke plekken die er zijn.’

En als daar net een auto staat?
‘Dan gaan we een stukje verderop. 
De boot heeft een elektrovoertuig aan 
boord, die met de 16-tons kraan op 
de wal kan worden gezet en waarmee 
we een stukje natransport kunnen 
doen. Ongehinderd je werk kunnen 
doen is natuurlijk het mooiste, maar 
in een stad als Amsterdam is dat niet 
altijd mogelijk. Maar aanlegplaatsen 
zijn een randvoorwaarde die door de 
politiek beter ingevuld moet worden, 
absoluut.’

Wat vindt de politiek van de City 
Supplier?
‘Ik denk dat bij de politiek zo lang-
zamerhand duidelijk is geworden 
dat dit een heel serieus onderne-
mersinitiatief is en niet een aardig 
PR-verhaal. Nee, binnenkort gaat 
die boot varen en gaan we diensten 
verlenen. We hebben niet op de 
overheid gewacht, we zijn gewoon 
lekker van start gegaan, hebben ge-
investeerd en hopen dat de overheid 
op een bepaald moment aanhaakt. 
Ik heb in gesprekken met de lokale 
overheid weleens gezegd: we zitten 
niet op subsidies te wachten, we 
zitten op support te wachten. Als 
jullie die stad groener willen heb-
ben, zou het zo aardig zijn om dat 
ook in een stukje support zichtbaar 
te maken. Laten we eens vaststellen 
welk gemeentelijk pand wij kunnen 
bevoorraden. De Stopera, bijvoor-
beeld. Wanneer kunnen wij daar 
aanleggen en de distributie voor 
een gedeelte of misschien geheel 
voor onze rekening gaan nemen? 
Dat is support zoals wij die graag 
zouden zien. Walk the talk.’

Kunt u, om een tipje van de sluier 
op te lichten, een of twee adressen 
noemen waar de boot binnenkort 
voor de deur komt?
‘Dat tipje ga ik nog niet oplich-
ten, dat gaan we op 16 september 
doen. Dat is het mediamomentje. 
De early adaptors, zoals we ze nu 
nog even anoniem noemen, gaan 
dan ook wat aandacht krijgen. Het 
zou wat flauw zijn om dat nu al 
te doen.’

• Stichtingsvoorzitter Cor Gerritsen van Mokum Mariteam: ‘We hebben niet op de overheid gewacht, we zijn 
gewoon lekker van start gegaan, hebben geïnvesteerd en hopen dat de overheid op een bepaald moment aan-
haakt.’

Mokum Mariteam wil geen subsidie, wel support gemeente Amsterdam

Elektrische vrachtboot verleidelijk 
alternatief voor vrachtwagen
Door Heere Heeresma jr.

Mokum Mariteam, het samenwerkingsverband van 
afvalverwerkingsbedrijf Icova, zwaar transporton-
derneming Koninklijke Saan en de Amsterdamse 
rondvaartrederijen Rederij De Nederlanden, Re-
derij ’t Smidtje en Canal Company, brengt in sep-
tember de eerste City Supplier in de vaart. Met dit 
elektrisch voortgedreven vaartuig wil Mokum Mari-
team een milieuvriendelijk alternatief bieden voor 
de aanvoer van goederen en afvoer van reststof-
fen in de Amsterdamse binnenstad. Cor Gerritsen, 
commercieel directeur van Icova, is de voorzitter 
van de stichting Mokum Mariteam.

‘Niet de stad gevuld invaren, ook
de stad gevuld verlaten is het plan’

Door Willem de Niet

Op de website van het Nationaal 
Reddingmuseum Dorus Rijkers staat 
dat de bezoeker moet rekenen op 
een verblijf van minstens twee tot 
drie uur. Wie die website ter voorbe-
reiding goed doorneemt, zal zelf al 
tot de conclusie komen dat twee tot 
drie uur best eens niet genoeg zou 
kunnen zijn. Want er valt het nodige 
te beleven. Het is geen kwestie van 
langs vitrines, wanden vol foto’s 
en reddingboten en -middelen van 
weleer wandelen. 

Goud en horloge
Zo kan wie dat wil en aandurft aan 
den lijve meemaken hoe het is om 
windkracht 10 onbeschut te moeten 
trotseren of zich schrap zetten aan 
het roer van een reddingboot in een 

zware zuidwester storm. Want in het 
reddingmuseum wordt de historie 
van de redders langs de Nederlandse 
kust op een bijzonder eigentijdse 
manier tot leven gebracht. Via joy-
stick en computeranimaties. En wie 
een echt bewegend schip onder de 
voeten wil voelen kan een toch-
tje in de binnenhaven maken aan 
boord van het museumschip Johan 
de Witt of met een groep het ruime 
sop kiezen aan boord van een van 

de grotere schepen. Van het kalme 
water van het Noordhollands Kanaal 
tot de Wadden en de Noordzee.
Het museum is genoemd naar een 
van de meest bekende redders van 
Nederland, Dorus Rijkers, die als 
24-jarige in 1871 met zijn eigen vlet 
de opvarenden redde van het Neder-
landse schip Australië. Het schip, 
komende uit Batavia, had behalve 
koffie en suiker ook soldaten aan 
boord die voor verlof naar Nederland 

kwamen. Zestien jaar later kreeg 
Dorus Rijkers van de Duitse keizer 
een gouden horloge voor zijn hulp 
aan Duitse zeelieden in nood.
Redden was in vroeger tijden vaak 
een lucratieve bezigheid. Als de be-
manning gered was, ontfermden de 
redders, in die jaren meestal vissers, 
zich over de lading. Dat kon bij een 
enkel schip net zo veel opleveren als 
een jaar vissen.
Het museum beschikt over redding-

boten van vele types en formaten. Zo 
is er de roeitrimaran, gebruikt voor 
reddingen in de branding, de roeired-
dingboot waarin tien roeiers zich 
vanaf het strand door de branding 
worstelden en de latere havenred-
dingboten die constant in het water 
lagen. Paarden werden lang gebruikt 
om de strandreddingboten te water 
te laten; later werden bulldozers en 
tractoren gebruikt.
Zoals gezegd, er valt niet alleen veel 
te bekijken, er valt heel veel echt te 

beleven in het museum. In de wind-
tunnel stormt het op commando met 
windkracht tien; op een beeldscherm 
is te zien hoe je er dan uitziet…
Wind is ook van invloed bij het ‘wip-
perspel’ waarbij met behulp van een 
joystick een reddingslijn over een schip 
moet worden geschoten, rekening hou-
dend met de windkracht en -richting. 
Verder zijn er een simulatie van een 
aanvaring in de mist en een reddings-
actie met een andere beroemde redder 
van weleer, Mees Toxopeus.

• Wie een echt bewegend schip onder de voeten wil voelen kan een 
tochtje in de binnenhaven maken aan boord van het museumschip Johan 
de Witt.

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers

Ons land is rijk aan maritieme historie 
en dus aan maritieme musea. Hele be-
kende en minder bekende. Weekblad 
Schuttevaer publiceert deze maanden 
een serie artikelen over een aantal van 
die musea. Deze week het Nationaal 
Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den 
Helder. Een museum waar veel te zien 
en heel veel te beleven valt. Letterlijk. 

Museum: Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
Adres: Willemsoord 60G; 1781 AS Den Helder
Telefoon: 0223 618320
Open: tot 1/11 10:00 – 17:00 u; 1/11-18/12 alleen zondags; 18/12-2/1 dagelijks, 
25/12 en 1/1 gesloten.
Entreeprijs: Volw. 6,00 euro; kind. 4 t/m/17jr. 5,00 euro. Kind met cultuurkaart 
4,00 euro; gezin (max 5 pers.) 20,00 euro)
Website: www.reddingmuseum.nl

• Wie wil en durft kan aan den lijve meemaken hoe het is om windkracht 10 onbeschut te moeten trotseren. 
(Foto’s Willem de Niet)

‘Laat maar bouwen
die nieuwe zeesluis’
Nog een sluis bij IJmuiden. Waarom 
niet? En vage ideeën, kom nou. Jan 
den Hollander denkt altijd 10 keer 
over iets na voordat hij wat doet. 
Als die sluis er is, zal bijvoorbeeld 
MSC er sneller over denken om op 
Amsterdam te gaan varen. Of denkt 
u soms dat de hele Schelde naar Ant-
werpen op en af zo’n pretje is? Dan is 
de sluis naar IJmuiden maar een half 
uur ofzo. En lig je veiliger binnen. 
En laat het op de Noordzee maar 
stormen. Als je daar op zee havens 
gaat bouwen met toegangswegen 
enzovoorts, waar blijft dan plaats 
voor windmolens in het water?
Is meneer de schrijver van het vorige 
sluisverhaal weleens met een 1000-
tons coaster de Zuidersluis ingeva-
ren? Daar is het dan wel krap en 
klein. Met zo’n grote sluis kun je 
met de vereiste snelheid aan komen 
varen. Je hebt de ruimte. Even vol 
achteruit en je ligt langs de kant. 
Bij grote containerschepen heb je de 
ruimte nodig. Want boem is ho.
Onteigenen van andermans grond, 
lees ik. Ik geloof er niets van, ge-
zien de konijnenkeutels en gan-
zenuitwerpselen, al die jaren dat ik 

in IJmuiden kom. Wat jarenlange 
bouwput. Ligt men daar wakker 
van als men slaapt? Hollands Glorie 
potverdorie. In mijn tijd waren de 
Hoogovens de enige industrie waar 
je werk kon vinden vanuit Bergen. 
Dus laat maar bouwen die sluis. Geld 
moet rollen en geld maakt geld. De 
konijnen en ganzen zullen er geen 
hap minder om eten. Nu is het braak-
liggend terrein en wat meer concur-
rentie met België mag best. Anders 
gaan zij die haven in zee bouwen. 
Want de Schelde voorbij Vlissingen, 
Terneuzen en Hansweert wordt er 
niet korter op. Of ze moeten de boch-
ten eruit halen en waarom….
En als dan de CMA-CMG en nog 
een paar naar IJmuiden/Amster-
dam komen. Maar dan moeten ze 
waarschijnlijk eerst nog het hele IJs-
selmeer en misschien nog wel de 
Waddenzee volgebouwd hebben. en 
baggeren koet je toch af en toe, daar 
weten ze in Sliedrecht alles van. Dus 
laat maar bouwen die sluis. Hebben 
wij er weer een nationale trots bij. 
En ’t zal mijn tijd wel uitdienen, ook 
daar heb ik over nagedacht.

Jean M. Otten
Maritime Entertainer

ex-kapitein kleine kustvaart

Vakkundig
V lug

Voordel ig

• Werven, spuiten en teren
Tot 75 meter, in eigen beheer

• Alle ijzerwerk reparaties
• Motoren inbouw
• Aluminium werk

Scheepswerf en Machinefabriek
Industrieweg 31 - 8031 EB Zwolle

Tel. 038 - 4215254 (Privé 038 - 4660505)
E-mail: jan.leenman@hetnet.nlZW
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‘Werken vanuit
eigen overtuiging’
Geachte heer Deen, beste Niek,

Een open brief (Weekblad Schutte-
vaer, 24 juli jl) vraagt om een open 
reactie, en die wil ik kort houden. We 
kunnen onze energie beter besteden. 
In plaats van iedere keer weer de 
aanval op onze organisaties te zoe-
ken, raad ik je sterk aan om vanuit 
je eigen kracht te werken.
Ons beleid komt rechtstreeks voort 
uit onze besturen. Die bestaan vrij-
wel uitsluitend uit varende schip-
pers van allerlei soorten schepen. 
Van spits tot koppelverband; alle 
soorten schepen van particulieren 
zijn bij ons vertegenwoordigd.
Ik heb geen zin om middels een 
open brief in de verdedigende 
hoek te worden gedrukt. Wij zijn 
gewend vanuit onze eigen overtui-
ging te werken. In zijn algemeenheid 
daag ik je uit de beschuldigingen en 
stellingen in je open brief te onder-
bouwen met feiten. Suggesties en 
verdachtmakingen zijn misschien 
aardig voor de bühne, maar zijn 
niet constructief. In gewoon Neder-
lands: je schrijft een hoop onzin, die 
je stomweg niet hard kunt maken. 
Het teruggrijpen naar een uitspraak 
van oud-premier Kok, waarvoor hij 
overigens destijds al zijn excuses 
heeft gemaakt, jouw versie van 
hoe ondernemers tot hun beslis-
singen komen om nieuwbouw te 
plegen en nog een aantal door jou 
genoemde zaken, getuigen in mijn 
visie niet van erg veel realiteitszin 
en toekomstvisie. Eerder van een 
sterke hang naar ‘vroeger’. Maar 
tijden staan niet stil en de klok is 
niet terug te draaien, beste Niek.
Wat betreft jouw suggestie dat er een 
openbare schippersvergadering moet 
komen: wat houdt je tegen? Wij heb-
ben vorig jaar een aantal openbare 
vergaderingen belegd samen met het 
CBRB en jaarlijks houden wij onze 
ledenvergaderingen. Daarnaast heb-
ben wij dagelijks intensief contact 
met vele leden. Ik daag je uit om 
‘de’ mening van ’de’ schippers te 
peilen en daar een éénduidig beleid 
uit te destilleren.

Overigens ben ik wel blij dat je zelf 
constateert dat er samengewerkt 
moet worden. Dat roepen wij al ja-
ren. Het is echter moeilijk samen-
werken met een klein groepje dat 
te pas en te onpas de aanval zoekt 
en pretendeert voor alle schippers 
te spreken.
Jouw constatering van leegloop bin-
nen de organisaties deel ik gelukkig 
niet. Schippers zijn weliswaar tra-
ditioneel bedroevend slecht georga-
niseerd, maar wij groeien gelukkig 
weer in ledental. 
Ons bestuur is bezig onze organisa-
ties een spiegel voor te houden. Wat 
gaat er goed en wat kan er beter? 
En waarom voelen veel onderne-
mers zich niet aangesproken door 
de bestaande organisaties? Zou dat 
komen door dit soort onderling ge-
kissebis? Ik raad jullie aan diezelfde 
vraag eens te stellen aan jezelf. Du-
alisme is dodelijk voor een goede 
belangenbehartiging. En daar zijn 
wij, maar ik denk jullie toch ook 
voor? Succes!

Hartelijke groet, 
Erik van Toor

Directeur Kantoor Binnenvaart

‘Respectloos en 
beledigend’
In Schuttevaer nr. 29 staat een co-
lumn van ene Henriette. Wil hier 
op reageren.
Ken verschillende mensen met een 
vorm van autisme. Ze zijn intelli-
gent, sociaal en hebben werklust.
Vind deze column respectloos en 
beledigend. Jammer voor uw mooie 
vakblad.

A. van Mil-Baaten
Bergen op Zoom
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De bouwkosten van het eerste schip 
zijn begroot op 5,1 miljard dollar. 
Het nieuwe vliegdekschip moet 50 
jaar meegaan en komt in 2015 in de 
vaart. Nummer twee moet in 2019 
worden opgeleverd. Bedoeling is 
dat de Amerikaanse werf er daarna 
om de vijf jaar een oplevert. Ze 
is hiermee dus tot 2058 van werk 
verzekerd. 

1200 secties
De voorbereidende werkzaamheden 
van de werf voor de bouw van de 
nieuwe generatie vliegdekschepen 
begon al in 2005 met het testen 
van diverse constructies en bouw-
methoden. De kiellegging van de 
Gerald R. Ford vond in november 
2009 plaats. Ruim eenderde van de 

1.200 secties waaruit het casco van 
het schip wordt opgebouwd is nu 
klaar of in aanbouw. 
Het ontwerp van het vliegdekschip 
(code CNV 78) is gebaseerd op dat 
van de Nimitzklasse. De lijnen en 
het aantal dekken zijn gelijk, maar 
de indeling is compleet omgegooid 

om alle nieuwe technische snufjes te 
huisvesten en aan nieuwe operatio-
nele eisen te kunnen voldoen. 
De indeling is ook flexibeler gewor-
den. Er is meer rekening gehouden 

met toekomstige aanpassingen van-
wege nieuwe inzichten en nieuwe 
technieken. Er is op veel plaatsen 
ruimte vrij gehouden om uitrusting 
aan te passen of te verplaatsen, zoals 
wapensystemen, navigatieappara-
tuur, computersystemen en contro-
lepanelen. De ventilatiekanalen en 
kabels liggen op aparte tussendek-
ken, onder de normale dekken wat 
het doorvoeren van nieuwe kabels 
voor technologische vernieuwing 
vereenvoudigd. De inrichting van 
het vliegdek kan ook worden aan-
gepast. 
De US Navy verwacht dat dit over 
de 50 jarige levensduur van het 
schip een fikse besparing oplevert. 
Zo moest de Theodore Roosevelt 
bijvoorbeeld voor 2,4 miljard dollar 
worden overhaald en de Abraham 
Lincoln voor 678 miljoen dollar. 
De nieuwe schepen zijn naar ver-
wachting 30% goedkoper in de ex-
ploitatie dan de huidige, mede omdat 
ze 500 tot 700 personeelsleden van 

marine- en luchtvaart minder nodig 
hebben dan de Nimitz-klasse vlieg-
dekschepen die rond 6000 man per 
schip aan boord hebben. 
 
Efficiënter
De rond 85 gevechtsvliegtuigen kun-
nen vanaf de Gerald R. Ford snel 
na elkaar opstijgen, sneller dan op 
de Nimitz-klasse schepen, waar een 
eskader vliegtuigen met tussenpo-
zen van 20 seconden na elkaar kan 
worden gelanceerd. Die verbetering 
wordt bereikt door een efficiënter 
systeem voor het aanvoeren van ra-
ketten en munitie, die pas kort voor 
vertrek onder en in de vliegtuigen 
worden geplaatst. 
Die verbetering is vooral te danken 
aan een nieuw type wapenlift. Op 
de huidige vliegdekschepen worden 
door elektromotoren aangedreven 
kabelliften met hydraulisch ope-
nende deuren gebruikt. De Gerald 
R. Ford krijgt kabelloze liften met 
elektromagnetische hijssystemen 
waarvan de deuren snel elektrisch 
openen. De vliegtuigen worden ook 
met een elektromagnetisch lance-
ringsysteem van het dek geschoten 
en niet meer met (door atoomstoom 
aangedreven) katapulten. Vanaf het 
schip kunnen per dag 160 missies 
worden gevlogen, tegen 140 op de 
huidige schepen. In tijden van oorlog 
kan dat aantal worden opgevoerd tot 
220 missies per dag 
Het schip wordt voortgestuwd door 
vier schroeven, die met nucleaire 
energie worden aangedreven, waar-
schijnlijk met behulp van stoomtur-
bines met een vermogen van zo’n 
260.000 pk (1194 MW). Daarmee 
haalt het schip een snelheid van 30 
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marinewerf 
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Shipbuilding 
in Newport 

werden eind 
juli twee 
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Orderportefeuille loopt door tot 2058

Amerikaanse marinewerf 
bouwt 10 vliegdekschepen
Door Hans Heynen

De Amerikaanse marinewerf Northrop Grumman 
Shipbuilding in Newport, Virginia bouwt in op-
dracht van de US Navy het door kernenergie aan-
gedreven vliegdekschip USS Gerald R. Ford (335 
x 77 meter, 88.000 mt). Het is het eerste vlieg-
dekschip uit een geplande serie van tien van de 
nieuwe Gerald R. Ford klasse die de komende de-
cennia tien Nimitz-klasse vliegdekschepen van de 
US Navy gaan vervangen. 

Flexibeler indeling maakt
exploitatie 30% goedkoper

Extra beurshal voor 
Offshore Energy 2010
DEN HELDER

De belangstelling voor deel-
name aan Offshore Energy 2010 
is zo groot dat beursorganisator 
Navingo een derde expositiehal 
bij het op donderdag 7 oktober 
in Den Helder te houden evene-
ment gaat betrekken. Het totale 
vloeroppervlak komt hiermee 
op 5.100 vierkante meter.

De vakbeurs Offshore Energy wordt 
dit jaar voor de derde keer in Den 
Helder gehouden. De eerste twee 
keer waren hiervoor op de Oude 
Rijkswerf Willemsoord twee eve-
nementenhallen ingericht. Deze 
monumentale gebouwen, met de 
namen Bazaar en Kathedraal, heb-
ben een gezamenlijk vloeroppervlak 
van 1.800 vierkante meter en daar 
wordt nu de 3.300 vierkante meter 
grote Mastenloods aan toegevoegd. 
Een eveneens monumentaal gebouw 
waar vroeger de masten voor ma-
rineschepen werden gemaakt en 
opgeslagen. 
De meeste exposanten van de vorige 
twee Offshore Energy beurzen heb-
ben te kennen gegeven ook aan de 
derde editie te willen deelnemen. 
Daarnaast hebben zich volgens 
organisator Navingo veel nieuwe 
exposanten uit zowel binnen- als bui-
tenland aangemeld. Begin augustus 
waren er al ruim 140 aanmeldingen 
binnen. Dit is een verdubbeling van 
het aantal exposanten van de eerste 
editie van Offshore Energy. Vorig 
jaar hebben 116 exposanten deelge-
nomen en is de vakbeurs door 2.363 
mensen bezocht. Navingo verwacht 
dat deze aantallen dit jaar wederom 
worden overtroffen. 
De belangrijkste sponsoren van Off-
shore Energy zijn de in Den Helder 
gevestigde bedrijven Peterson SBS 
en Oceanwide Offshore Services. 
De Gemeente Den Helder is offi-
cieel partner voor het evenement. 
Hiervoor is met Navingo een over-
eenkomst gesloten. (PAS)

• Schema van de Gerald R. Ford die Northrop Grumman voor de Amerikaanse marine bouwt. 

knopen. Northrop Grumman ont-
wikkelt en bouwt het voortstuwings-
systeem. 
Het elektrisch vermogen dat de nu-
cleaire centrales in het schip straks 
opwekken ligt 50% hoger dan op de 
huidige vliegdekschepen. 

Werf aangepast
Northrop Grumman heeft de werf 
verbeterd om de Gerald R. Ford 
klasse schepen efficiënter te kunnen 
bouwen. Er zijn constructiehallen ge-
komen voor de overdekte bouw van 
secties en de afbouw van modules, 
zwaardere kranen, een snijlijn voor 

het branden van zeer zware platen en 
een 5000 ton’s pers voor het vormen. 
Een zware portaalkraan kan modules 
tot 1050 ton via het openschuifbare 
dak uit de sectiehal tillen en in het 
assemblagedok zetten.

Northrop Grumman Shipbuilding 
(NGSB) is afhankelijk van opdrach-
ten van de Amerikaanse Marine en 
kustwacht, waarvoor men al ruim 
100 jaar schepen bouwt. Het maakt 
deel uit van de Northrop Grumman 
Corporation, waarvoor wereldwijd 
120.000 mensen werken. In Neder-
land maakt Northrop Grumman 

Sperry Marine BV uit Vlaardingen 
er deel van uit. Zij leveren onder an-
dere producten van Sperry Marine, 
Decca Marine en C. Plath, bedrijven 
die door Northrop Grumman zijn 
overgenomen.    

Gunboat policy
Vliegdekschepen spelen een centrale 
rol in de militaire strategie van de 
Amerikaanse strijdkrachten. Het 
zijn de grootste oorlogsschepen ter 
wereld en ze voeren het commando 
over een vlooteskader. Het zijn va-
rende luchtmachtbases waarmee de 
Amerikanen wereldwijd kunnen 

ingrijpen. 
De vloot van de US Navy telt mo-
menteel elf vliegdekschepen, één van 
de Enterprise klasse, de USS Enter-
prise, en tien van de Nimitz-klasse, 
de USS Nimitz, de USS Dwight D. 
Eisenhower, de USS Carl Vinson, de 
Theodore Roosevelt, de USS Abra-
ham Lincoln, de USS George Wa-
shington, de USS John C. Sten-
nis, de USS Ronald Reagan en de 
USS George H. W. Bush.

www.sb.northropgrumman.
com

ww.navy.mil• Artist-impressions van het vliegdekschip op open zee. 

Seadrill neemt
booreiland over
OSLO

De Noorse boormaatschappij 
Seadrill neemt een groot zelf-
heffend booreiland over dat 
naar Nederlands ontwerp op 
de Jurong-werf in Singapore in 
aanbouw is. De werf zat met dit 
eiland in haar maag nadat de 
opdrachtgever voor de bouw in 
2009 failliet was gegaan.

Het booreiland wordt nu afgebouwd 
en volgend jaar april opgeleverd. Het 
gaat dan vijf jaar voor Statoil aan 
de slag. Seadrill heeft het eiland van 
356 miljoen dollar overgenomen van 
de Jurong-werf. De oorspronkelijke 
opdrachtgever voor de bouw was Pe-
tropod Ltd, een in de olie- en gasin-
dustrie met booreilanden, FPSO’s en 
tankers actieve Noorse maatschap-
pij. In juni 2007 was met de Jurong-
werf het contract ondertekend voor 
de bouw van een MSC CJ70 zelfhef-
fend booreiland, een ontwerp van 
GustoMSC uit Schiedam. Een type 
dat tot de grootste in haar soort ter 
wereld behoort, in 150 meter diep 
water boorwerk kan verrichten en 
speciaal is ontworpen om in slecht-
weergebieden als de Noordzeeregio 
te worden ingezet. (PAS)

Meyer Werft boekt 
grote order
PAPENBURG  

De Meyer Werft in Papenburg 
heeft een order binnengehaald 
ter waarde van 300 miljoen 
euro. Voor AIDA in Rostock, een 
dochter van de Amerikaanse 
Carnival Corporation, bouwt 
de werf een 252 meter lang en 
32,30 meter breed cruiseschip. 
Het schip moet in februari 2013 
klaar zijn. 

‘Dit is een uiterst positief signaal’, 
stelde Peter Hackmann van de Meyer 
Werft. ‘Het betekent dat rederijen 
weer durven investeren.’ Het is het 
zevende schip dat de Papenburgse 
werf voor AIDA bouwt. Wanneer het 
klaar is bestaat De AIDA-vloot uit 
tien schepen. Nu zijn het er zeven.
Het nieuwe schip krijgt 14 dekken 
en biedt plaats aan 2192 passagiers 
en 620 bemanningsleden. Het wordt 
speciaal voor de Duitse markt ge-
bouwd. Het wordt een zusterschip 
van de dit jaar in de vaart gekomen 
AIDA Blu, de volgend jaar in de 
vaart komende Aida Sol en een 
in 2012 in de vaart komend schip 
waarvan de naam nog niet bekend 
is. Alle schepen zijn of worden op 
de Meyer Werft gebouwd. 
De Duitse ‘Kreuzfahrtmarkt’ groeit 
al jaren. In 2009 doorbrak het aantal 
Duitstalige passagiers het miljoen. 
De aanhoudend sterke vraag heeft 
Aida Cruises doen besluiten nog 
maar een schip te bestellen.  
Wanneer alle nu bestelde schepen 
klaar zijn is de beddencapaciteit 
van Aida gegroeid van 12.054 naar 
18.634. 
Die in 1996 in Rostock opgezette 
onderneming groeit daarmee als 
kool. In totaal werken er nu 5000 
mensen bij de rederij. (HH)

Lürssen bouwt 
megajacht 
van 180 meter
BREMEN 

Een opdrachtgever uit een staat 
aan de Perzische Golf heeft bij 
de Lürssen werft in Bremen een 
jacht met een lengte van 180 
meter besteld. De nieuwbouw, 
zo groot als het Zweedse veer-
schip Stena Germanica, zal in 
de komende drie jaar worden 
gebouwd. 

De opdrachtgever neemt daarmee de 
koppositie de race om de megajach-
ten over van de Russische miljardair 
Roman Abramowitsch. Met zijn 163 
meter lange Eclipse wint hij met een 
meter van het jacht Dubai dat de 
heersers van de Verenigde Arabische 
Emiraten toebehoort. 
Vijf van de 10 grootste megajach-
ten zijn eigendom van leden van 
koningshuizen uit de Verenigde 
Arabische Emiraten, Quatar, Oman 
en Saoedi-Arabië. Met de Eclipse 
verdrong Abramowitsch sjeik Mo-
hammed Bin Rashid Al Maktoum, 
sultan Qaboos uit Oman en de Sa-
oedische koning Abdullah. Tot de 
oplevering van het nieuwe jacht kan 
de Russische miljardair nog roemen 
met de eerste plaats. 
Bij Lürssen lopen de voorberei-
dingen op volle toeren en zijn de 
leveranciers voor de motoren, voort-
stuwingssystemen en binnenarchi-
tecten al hard aan het werk. Omdat 
het destijds van de Bremer Vulkan 
overgenomen dok maar 170 me-
ter lang is kocht Lürssen het 220 
meter lange drijvende dok van de 
failliete Flender werf in Lübeck. 
Daarin wordt binnenkort met de 
bouw van het drijvende paleis be-
gonnen. (MP) 
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Het werk begint lichtjes aan te trekken en het lijkt 
erop dat de zomerdip voorbij is. Maar dat leidt 

niet tot hogere prijzen. Er is vooral veel werk voor 
500+-tonners en 1000-tonners. In dat segment lukt 
het af ten toe wel om er redelijk veel bij te vragen. 
In de grotere tonnenmaten is zo een ander gevon-
den die het wel voor de prijs van de bevrachter wil 
vervoeren. 
Er worden rondreizen naar de Donau aangeboden 
voor prijzen waar vrijwel iedereen zijn neus voor 
ophaalt. Op de Moezel is weinig werk. 

De EMO verwacht deze week 5 schepen met erts 
en 5 met kolen. De Alfred N kwam dinsdag 

leeg van kolen en de Cape Yamabuki en de Sam-
john Amity lagen tot woensdag kolen te lossen. De 
Aquaglory lag woensdag en donderdag erts te lossen 
en de Cast. de San Jorg ligt tot vrijdag erts te los-
sen. De Okoltchitza lost donderdag kolen. De Cape 
Riviera lost donderdag en vrijdag erts. De Successor 
en de Vinalines Fortuna lossen vrijdag en zaterdag 
kolen. De Manasota lost zondag en maandag erts. 

Peterson Amsterdam verwacht 20 augustus de 
Perigipos met sojaschroot en -pellets. Op 24 

augustus komt de Glorious Plumeria met citrus-

pulppellets en sojaschroot en 
-pellets. Een dag later wordt 
de RM Dynasty verwacht met 
palmpitschilfers. Op 27 augustus 
wordt de Irene verwacht met 
palmpitschilfers. De Ostsee Merchant komt dan ook 
met palmpitschilfers. De Glorious Sakura wordt 28 
augustus verwacht met citruspulppellets, sojaschroot 
en -pellets en zonnebloemschroot en -pellets. De 
YM Rightness komt 30 augustus met sojaschroot 
en -pellets. 
Op 1 september komt de Kyzikos met maïs en so-
jaschroot en -pellets. Die dag wordt ook de Ocean 
Breeze verwacht met maïs en sojaschroot en -pellets. 
De Hokuetsu Ushaka wordt 2 september verwacht 
met sojaschroot en -pellets. 

Peterson Rotterdam verwacht 16 augustus de 
Obelix Bulker met sojaschroot en -pellets. Op 26 

augustus komt de Growth Ring met citruspulppellets 
en sojaschroot en –pellets. Op 4 september komt de 
Centrans Lucky met maïs en sojaschroot en -pellets. 
De Universal Pioneer wordt die dag ook verwacht 
met sojaschroot en -pellets. Op 6 september wordt de 

An Ho verwacht met sojaschroot 
en -pellets. 

Raps ging van Rotterdam naar 
Neuss voor 3 en 3,25 euro 

per ton. Een kleine partij soja ging van Amsterdam 
naar Bramsche voor 7,50 euro per ton. Van Rot-
terdam naar Bramsche werd voor soja 6,25 euro per 
ton betaald. Van Amsterdam naar Bülstringen werd 
voor soja 7 euro per ton betaald. Een partij kolen 
ging van Amsterdam naar Blenod voor 5,50 euro 
per ton. Kolen werden aangeboden van Rotterdam 
naar Neckargartach voor 6,50 euro per ton. Erts ging 
van Rotterdam naar Frouard voor 5,50 euro per ton. 
Sojaschroot ging voor 9,50 euro per ton van Rotter-
dam naar Heilbronn. Er werd toonaarde aangeboden 
(en geweigerd) van Vlissingen naar Emmelsum voor 
2 euro per ton. 

Duitsland

Tarwe kwam van Worms naar Rotterdam voor 6 
euro per ton. Coils gingen van Andernach naar 

Rotterdam voor 3 euro per ton. Raapschroot kwam 
van de Main naar het Twentekanaal voor 6,50 euro 

per ton. Van Ottmarsheim naar Deventer werd voor 
maïs 7,25 euro per ton betaald. Zout werd aange-
boden van Heilbronn naar Ladbergen voor 6 euro 
per ton. 

België/Frankrijk

Peterson Gent verwachtte woensdag 18 augustus 
de Federal Danube met tarwe. De Singe Akzoe 

komt donderdag met sojaschroot en –pellets. De 
Osios David wordt zaterdag 21 augustus verwacht 
met raapzaad. 

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)

Zomerdip lijkt voorbij

De kleinere tonnages kunnen nog wel aardig aan het werk komen, 
maar met de grotere schepen gaat het volgens de bevrachters 

niet goed. ‘Het is nog steeds erg magertjes, wat we doen en wat we 
betalen. Augustus is een slechte maand en dat is het altijd al geweest. 
Je verlet niet veel als je gaat liggen en vakantie gaat houden. Ik ben 
wel benieuwd wat er in september gaat gebeuren, of de markt gaat 
aantrekken. Dat zou zomaar kunnen.’
Een andere bevrachter spreekt van een rommelige markt, waarbij het 
aanbod niet over houdt. ‘Toch komen er wel zeeboten binnen, het 
werk druppelt wel door.’

De pegel van Pfelling daalde ten opzichte van begin vorige week 
met ruim 2 meter naar 4,35 meter, later deze week wordt een 

lichte stijging verwacht. Konstanz daalde met 10 centimeter naar 
4,43 meter. Maxau steeg met bijna een halve meter naar 6,70 meter. 
De pegel van Kaub gaf begin deze week ruim 3 meter aan, later deze 
week wordt een stijging naar 3,50 meter verwacht. Koblenz bleef rond 
de 3 meter schommelen en stijgt later deze week licht. Keulen bleef 
rond de 3,80 meter staan en stijgt later deze week naar 4,50 meter. 
Ruhrort bleef hangen rond de 4,70 meter. Tegen het weekeinde wordt 
een stand van 5,55 meter verwacht. 

Dinsdag werd een reis voor een 110 meter van Rotterdam naar de Maas 
aangeboden voor 1,80 euro per ton met zaterdag laden. Het werk was 
in een mum van tijd weg. Met de 1000-tonners gaat het ietsje beter. 
Naar Bazel en Birsfelden werd 9 en 9,50 euro per ton betaald en naar 
Neurenberg 9 euro. Naar Metz werd 7 en 7,50 euro per ton betaald. 

Naar de Duitse kanalen wat weinig aanbod en werd 5 euro naar 
Oldenburg betaald en 4,75 euro naar Dorpen. Retour was het 

werkaanbod mager met wat turf en grind. 

Tankvaart

De olieprijzen daalden maandag en daarmee werd de dalende trend 
van de afgelopen week voortgezet. Het negatieve sentiment van 

de laatste tijd is het resultaat van twijfels over de houdbaarheid van het 
economisch herstel. Steeds meer indicatoren wijzen op een afkoeling 
van de economie voor de volgende kwartalen. Maandag kwamen er 
negatieve berichten over de Japanse economie. De Japanse economie 
groeide in het tweede kwartaal met slechts 0,4 procent vergeleken met 
vorig jaar, terwijl op 2,3 procent groei was gerekend. In het eerste 
kwartaal was nog sprake van een groei van 5 procent. Verder werd 
bekend dat de economie van China die van Japan in omvang voorbij 
is gestoomd.
Maandagmiddag werden cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt 
gepubliceerd. De woningmarkt in de VS, de bron van de kredietcrisis, 
is voor de derde opeenvolgende maand verslechterd. Een gezonde 
woningmarkt is een belangrijke stimulans voor groei, maar gezien 
de hoge werkloosheid in de VS zal de woningmarkt waarschijnlijk de 
komende tijd zwak blijven. Deze slechte vooruitzichten voor vooral 
de Amerikaanse economie zorgden voor dalende olieprijzen. 
De US$/Euro wisselkoers is sinds een week flink gedaald. Hier en 
daar horen we weer commentaar dat wijst op hernieuwde twijfels over 
de oplossing voor de Europese schuldencrisis. De problemen zijn de 
afgelopen maanden dan wel naar de achtergrond verdrongen maar 
ze zijn allerminst opgelost. Uit recente gegevens van Griekenland 
bleek dat de maatregelen van de IMF/EU zware negatieve gevolgen 
hebben op de economie. Hierdoor kan terugbetaling van leningen in 
de toekomst nog moeilijker worden. 

De vraag langs de Rijn richting Duitsland, Frankrijk en Zwitserland 
concentreert zich op belading eind augustus. De fundamentele 

marktsituatie blijft onveranderd. Hoge voorraden bij de importeur 
en een beperkte downstreamafname zorgen ervoor dat interesse in 
producten minimaal blijft. 
Vertragingen bij laad- en losplaatsen, concurrerende product/trans-
port vraag binnen Duitsland en transporten vanuit Duitsland/Frankrijk 
richting ARA blijven bestaan. Maar een voortdurende kopersmarkt 
waarbij importeurs/majors de markt bepalen beïnvloedt product/trans-
portvraag en aanbod en zorgt voor druk op (Rijn)vrachttarieven, die 
begin deze week iets terugliepen. Kortingen op vrachten afhankelijk van 
product, hoeveelheid, belading, levering, bestemming en klant blijven 
bespreekbaar. Naast de afwikkeling van het vorige week donderdag 
geëxpireerde ICE-gasolie augustus contract met 230.000mton fysieke 
aflevering tweede helft augustus FOB-ARA, blijven bevrachters/par-
ticulieren normaliter actief lang de Rijn naar alternatieve transporten 
binnen de ARA-range en Benelux kijken. 

PJK-Rijnvrachttarieven per 17 augustus 2010. © pjk international 
b.v./www.pjk-international.com. Basis 1000-1200mton partijen van Am-
sterdam/Rotterdam in Euro/pmton en voor Bazel in Zw.fr./pmton.

Euro/pmton Gasolie Benzine

hoog Laag hoog Laag

Duisburg 3,25 3,55 3,55 3,85

Dortmund 4,75 5,05 5,05 5,35

Keulen 5,50 5,80 5,80 6,10

Frankfurt 8 8,30 8,30 8,60

Karlsruhe 9 9,30 9,30 9,60

Bazel 13,25 13,75 13,75 14,25

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van bevrachters. Samen 
vormen zij een panel, dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niet-
temin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u 
zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504364. Uw 
gegevens worden anoniem verwerkt.
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Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

De groei zat vooral in de containers 
en in ijzererts en in het eerste kwar-
taal ook in minerale olieproducten. 
Het Havenbedrijf verwacht wel dat 
in de tweede helft van het jaar de 
groei van de overslag afvlakt. Voor 
het gehele jaar komt de toename naar 
verwachting op circa tien procent. 
Rotterdam profiteert sterk van de 
oplevende wereldhandel, vooral met 
China en Duitsland. 
De haven van Amsterdam deed het 
minder goed. De overslag daalde met 
7,1% tot 35,5 miljoen ton. De daling 
over heel 2010 zal naar verwachting 
beperkt blijven tot tussen de 2 tot 
4% ten opzichte van 2009. Oorzaak 
voor de daling is dat de Amster-
damse haven in de eerste helft van 

2009 vooral in olieproducten zeer 
goed presteerde, daarna werden de 
gevolgen van de economische crisis 
merkbaar.

213 miljoen ton
In de eerste helft van 2010 werd in 
Rotterdam 213 miljoen ton goe-
deren overgeslagen, 14,8% meer 
dan in de eerste helft van 2009. De 
afvoer steeg met 15% tot 62 mil-
joen ton, de aanvoer met 14,7% tot 
150 miljoen ton. De overslag van 
agribulk en kolen liepen met res-
pectievelijk 20% en 1% terug. Alle 
andere goederensoorten noteerden 
zwarte cijfers: ertsen en schroot 
(+150%), overig droog massagoed 
(+36%), ruwe olie (+3%), minerale 

olieproducten (+8%), overig nat 
massagoed (+7%), roll on/roll off 
(+2%), overig stukgoed (+21%) en 
containers (+18%). In aantallen nam 
de containeroverslag met 18% toe 
tot 5,4 miljoen teu. 

ThyssenKrupp
De overslag van ertsen en schroot 
explodeerde met 150% tot bijna 21 
miljoen ton. Thyssen-Krupp, Rotter-
dams belangrijkste ertsklant, draait 
weer op vrijwel volledige capaciteit. 
Het Duitse staalconcern verdiende 
het afgelopen kwartaal netto 272 
miljoen euro. In dezelfde periode 
vorig jaar verloor ThyssenKrupp 
nog 639 miljoen euro en dat was 
aanleiding voor ontslagen en de 
verkoop van onderdelen zoals de 
scheepsbouw. Nu stijgt de winst 
weer, dankzij de forse kostenbe-
sparingen en de stijgende afzet, 
vooral in de auto-industrie. De 
winst van ThyssenKrupp is hoger 
dan verwacht. Het bedrijf denkt de 
opgaande lijn in de rest van het jaar 
vol te houden en stelt zijn verwach-
tingen naar boven bij.  
De sterke toename van de import 
in België, Luxemburg en Frankrijk 
wijst volgens het havenbedrijf ook 
op goede zaken bij Arcelor. De vraag 
naar industriële grondstoffen in de 
EU is snel en sterk gegroeid. Vraag 

uit de bouwsector blijft achter.  

Droog massagoed
De totale hoeveelheid droog mas-
sagoed in de Rotterdamse haven 
nam met 45% toe tot 42 miljoen 
ton. De overslag van agribulk (gra-

nen, zaden, veevoedergrondstoffen) 
blijft dalen, met bijna 1 miljoen ton, 
door gebruik van Europese in plaats 
van overzeese grondstoffen zoals 
raapzaad. De vraag naar agribulk 
en voedingsmiddelen is meer oogst- 
dan conjunctuurgevoelig. 
De hoeveelheid overgeslagen kolen 
bleef ongeveer gelijk op 12 miljoen 
ton. De prognose voor de tweede 
jaarhelft is positief: over geheel 2010 
verwacht de Duitse kolensector bijna 
zes procent meer te importeren. 

Nat massagoed
Het totaal aan nat massagoed in de 
Rotterdamse haven werd 5% groter, 
tot 104 miljoen ton. De aanvoer van 
ruwe olie nam toe met bijna 3% tot 
50 miljoen ton. Dit is een beter re-
sultaat dan op grond van de matige 

Noord-West-Europese raffinagemar-
ge verwacht mag worden. 
De overslag van minerale olieproduc-
ten groeide met 8%, tot ruim 38 mil-
joen ton. In de eerste drie maanden 
kwam er nog veel (handels)product 
uit opslagtankers aan land. Dit ef-

fect nam in het tweede kwartaal 
duidelijk af. Het verschil tussen de 
prijzen op korte en langere termijn 
was niet groot. Deze zwakke con-
tango overheerst naar verwachting 
ook de rest van het jaar. Door het 
goede weer vond meer boord-boord 
overslag plaats op de Noordzee in 
plaats van in het Calandkanaal. Het 
overig nat massagoed (chemische 
basisproducten, plantaardige oliën 
en vetten, vruchtensappen) won 7% 
tot bijna 16 miljoen ton vanwege 
herstel van de chemische productie. 
De overslag van plantaardige oliën 
bleef stabiel. Nieuwe tankcapaciteit 
in de Europoort stimuleerde de aan-
voer van bioethanol. 
In de eerste helft van 2010 steeg de 
totale goederenoverslag van Zeeha-
vens Amsterdam tot 44,7 miljoen 

ton, met 4,2% ten opzichte van de 
eerste helft van 2009. De overslag 
van de Amsterdamse haven, onder-
deel van Zeehavens Amsterdam, 
daalde met 7,1% tot 35,5 miljoen 
ton. De haven van IJmuiden deed 
betere zaken, met 1,8 miljoen ton 
extra overslag het eerste half jaar. 
De verhoogde vraag naar staal le-
vert daar de belangrijkste bijdrage 
aan. De overslag in Beverwijk bleef 
ongeveer gelijk, Zaanstad kende een 
daling van 32%. 
De daling in de Amsterdamse haven 
speelde vooral bij de overslag van 
olieproducten (-8% ) en steenkolen 
(-15%). Verminderde marges spelen 
een rol bij de lagere overslag in ben-
zine. In tegenstelling tot cokeskolen 
voor de staalindustrie ligt de vraag 
naar de voor de Amsterdamse haven 
belangrijke energiekolen, voor elek-
triciteitsproductie in Duitsland, nog 
steeds op een relatief laag niveau. 
De overslag van zand, grind en mi-
neralen steeg met 22%. In de vraag 
naar industriële mineralen zit weer 
groei en de vraag naar bouwgrond-
stoffen van overzee blijft onvermin-
derd hoog. De overslag van agribulk 
steeg met 5%. De containeroverslag 
daalde met 57%, de overslag van 
stukgoed is ongeveer gelijk geble-
ven. Die van roll-on roll-off is met 
72% sterk gestegen. 

Ertsen en containers nemen het voortouw

Overslag Rotterdam terug op niveau 2008
Door Marja de Vet

Havenbedrijf Rotterdam heeft eind vorige week 
goede cijfers over het eerste half jaar van 2010 ge-
presenteerd. De haven doet het relatief beter dan 
andere ARA-havens. ‘De totale overslag bevindt 
zich nu nagenoeg op het niveau van 2008’, zegt 
president-directeur Hans Smits. ‘Het wordt span-
nend of de haven in één jaar het verlies van 2009 
goed weet te maken.’

Amsterdam in 
rode cijfers

DUISBURG

Containerrederij Contargo zet 
sinds begin augustus een vijfde 
schip in op de Midden-Rijndienst 
naar Rotterdam. De weer opge-
lopen wachttijden bij de Rotter-
damse containerterminals zijn 
volgens Contargo hiervoor de 
aanleiding. Met het vijfde schip  
kan de rondreis van twee van de 
wekelijkse afvaarten worden ver-
lengd van zeven naar tien dagen.
 
’Dankzij deze investering kunnen we 
het aangekondigde afvaartschema 
waarmaken, ondanks de vertragingen 
in Rotterdam’, verklaart Contargo-
directeur Heinrich Kerstgens. ’Onze 
klanten kunnen op deze manier zoals 

voorheen exact plannen.’ Contargo 
bedacht al eerder een soortgelijke 
oplossing om de vertraging in de 
haven van Antwerpen het hoofd te 
bieden. ’Ook daar zorgt de aantrek-
kende economie voor wachttijden 
bij de zeehaventerminals. Sinds 
maart varen we tussen Antwerpen 
en de Midden-Rijn met vier schepen, 
waardoor we voor twee afvaarten ook 
hier de rondreis van zeven naar tien 
dagen konden verruimen. Dat werkt 
zo goed dat we nu hetzelfde op Rot-
terdam gaan doen.’ Contargo vaart 
op de Midden-Rijn naar de havens 
van Bonn, Koblenz, Ludwigshafen 
en Wörth. Ook Frankfurt en Aschaf-
fenburg op de Main worden met deze 
dienst bediend. (MdV)

Chinese 
belangstelling voor 
lidmaatschap Baltic
 
LONDEN

De Chinese Shipowners Asso-
ciation, de vereniging van Chi-
nese reders, wil lid worden van 
de vanuit Londen opererende 
Baltic Exchange, die al ruim 200 
jaar marktinformatie levert aan 
reders en bevrachters die lid zijn 
van de organisatie. Het is voor 
het eerst dat Chinese scheeps-
eigenaren en operators zich wil-
len aansluiten bij de Baltic.  

Chinese reders en operators zouden 
de representativiteit van de, traditio-
neel op het westen gefocuste Baltic 
Exchange beter in verhouding met 
de economische realiteit kunnen 
brengen. Op dit moment is maar 
8% van de 600 leden afkomstig uit 
China en de andere Aziatische lan-
den. Via de Hong Kong Shipping 
Association is in feite alleen het 
Engels georiënteerde Hong Kong 
goed vertegenwoordigd. 
Het ledental van de Baltic is de afge-
lopen jaren nauwelijks gegroeid. Eu-
ropese reders bleven lid, maar reders 
uit opkomende scheepvaartlanden 
sloten zich niet of onvoldoende aan. 
De aansluiting van een grote groep 
Chinese reders en operators zou deze 
stagnatie kunnen doorbreken.    
De Baltic Exchange heeft de afgelo-
pen jaren actief gelobbyd in Azië. In 
2007 werd een filiaal in Singapore 
geopend, en een tweede in Athene, 
om de organisatie mondialer te laten 
overkomen. 

De Chinese belangstelling voor de 
Baltic is volgens directeur Penn te 
danken aan het kantoor in Singapore 
en aan de aanwezigheid van een Chi-
nees sprekende medewerker in Lon-
den. Zij bouwden de contacten op 
met de Chinese scheepvaartsector.  
De Baltic gaat eind dit jaar zijn 
scheeps-indexen ook op Aziatische 
handelstijden publiceren, vooral die 
voor de droge bulk sector. Het groot-
ste deel van het droge bulkvervoer, 
vooral voor de panamax en handy-
max schepen, vindt tegenwoordig 
in het gebied van de Stille Oceaan 
plaats. (HH) 
 

www.balticexchange.com
www.en.chineseshipping.com

Contargo zet extra schip in op R’dam 

Jan Schaeferbrug eruit voor Sail

AMSTERDAM

De bergingsafdeling van Wagenborg Sleepdienst BV Delfzijl heeft vorige week zaterdag 
met succes de beide delen van de ruim 200 meter lange Jan Schaeferbrug in het oostelijk 
havengebied van Amsterdam verwijderd. Nadat het eerste deel ’s middags verwijderd was, 
was het tweede deel van de brug reeds dezelfde avond gelicht. ‘De logistiek ingewikkelde 
operatie is zonder problemen verlopen’, aldus Lucette Bruinsma van Stichting Sail Amster-

dam. De ingewikkelde logistieke operatie was nodig om tijdens Sail de grote en historische 
zeilschepen door te kunnen laten. 
De in 2001 gebouwde brug is bewust voorzien van twee uitneembare delen, die bij speciale 
evenementen gedemonteerd en verwijderd kunnen worden. De in totaal 280 meter lange brug 
verbindt het Java-eiland met de Piet Heinkade. Het begindeel loopt aan de landzijde dwars 
door het pakhuis De Zwijger. De brug is 20 meter breed en heeft een doorvaarhoogte van 7 
meter. Beide brugdelen zijn na de demontage op een Amsterdamse scheepswerf geparkeerd. 
Na Sail zetten de bergers van Wagenborg ze weer terug op hun plek. (HZ, foto Emiel van 
Lint)
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MTS Calamus

Sinds 1957 is Scheepswerf Grave actief in de nieuwbouw en reparatie
van binnen- en kustvaartschepen. Als onafhankelijke werf is een reputa-
tie opgebouwd in het bedenken van ingenieuze oplossingen en  unieke
ontwerpen voor complexe vragen van opdrachtgevers. Direct contact
staat hoog in het scheepsvaandel. Het resultaat is scheepsbouw met een
prima evenwicht in kwaliteit en rentabiliteit.

Nieuwbouw: alle typen schepen
Reparatie: alle voorkomende werkzaamheden
Dokken en hellingen (overdekt) tot 110 meter

Maaskade 28
Postbus 52, 5360 AB Grave
Tel. 0486-472464, Fax 0486-475988
E-mail: info@scheepswerfgrave.com

Gevraagd
Voor mts Novum (1500 ton, type C)

Kapitein
i.b.v. de benodigde papieren.

Hoofdzakelijk kanaalvaart,
14/14, reizen en eten vrij.

Salaris in overleg.

Voor informatie bel: J. Haveman
+31 (0)6 20595375.

MAROF’s
SWTK’s
ELECTRICIANS
RADIO OPERATORS
MEDICS
ROUSTABOUTS
RIGGER VOORLIEDENRIGGER VOORLIEDEN

Technisch personeel voor de olie- & gasindustry

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

Inkoop-Verkoop Scheepsmotoren
o.a. VOLVO, D.A.F., SCANIA

div. keerkoppelingen, gereviseerde en
gebruikte motoren in voorraad

GEBR. BOS
Oostmaat 13 - Bunschoten/Spakenburg
Tel. 033-2981405 - Fax 033-2985108

Gezocht voor MS Antares
per medio september  2010

STUURMAN/SWKer
voor 6wkn/6wkn of 2 mnd/2mnd

NW europa trade
Contact per email antaresmv@hetnet.nl

of tlfn 06-53236870

Gevraagd op duwboot
matroos / stuurman

ibv dienstboekje
tel: 0475-461100 vragen naar dhr. R. Voets

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

Meer dan 30 jaar uw duwbakkenspecialist 
Biedt te koop, te huur of te vercharteren aan:

DUWBAKKEN:
1 stks:   88,00 x 11,45 x4,30mtr.;  open, 3450 ton, bj. 2009
1 stks: 108,00 x 11,40 x 4,00mtr.; luiken, 3850 ton, bj. 1973
5 stks:   76,50 x 11,40 x 4,00mtr.; open,  2780 ton, bj. 1973/1980
2 stks:   76,50 x 11,50 x 4,00mtr.; luiken, 2750 ton, bj. 1971
4 stks:   70,00 x 10,50 x 2,50mtr.; luiken, 1250 ton, bj. 1989
5 stks:   76,50 x 11,40 x 3,50mtr.; luiken, 2500 ton, bj. 1978
2 stks:   90,00 x 11,45 x 4,30mtr.; open,  3500 ton, bj. 1993, 

boegschroef, containers
4 stks:   76,50 x 11,40 x 4,00mtr.; luiken, 2750 ton, bj. 1982

**** STERAANBIEDING****
Standaard duwbak 76,5 x 11,40 x 4mtr.

2706 ton; Bj. 1980; alu schuifluiken.
Prijs: € 185.000,-

-----------------------------------------------------
Nieuwbouw 88mtr. duwbak

88 x 11,45 x 4,3mtr.
3500 ton; Bj. 2009; container maat.

Prijs: € 750.000,-

INTERESSANTE AANBIEDING:
Nieuwbouw duwbak:
110 x 11,40 x 4,30mtr.
Met verf en certificaat;

Geleverd te NL;
Prijs: EUR 995.000,--

OOK NIEUWBOUW DUWBAKKEN 
OF PONTONS IN DIVERSE MATEN.

Tevens Te Koop GEVRAAGD:
Duwbakken 76,50/90/110mtr. Alle leeftijden.

T: 010-2847848 / F: 010-2847839 
sales@kamar.nl / www.kamar.nl 

Sea Lux Sàrl. 9 reu de Chemin de Fer L-8057 Bertrange, Luxembourg

Sea Lux Sàrl zoekt:
Kapitein

i.b.v. Patent min. Mannheim + ADNR-C
Voor moderne tankschepen ARA + Rijnvaart.

Bewerder mit deutsche sprache sind auch willkommen.
Wij varen in een systeem 14 dagen op / 14 dagen af.
ZZP'ers mogen ook reageren.

Reacties graag naar: sealux.info@gmail.com I www.sealux.chGezocht voor MTS DJOVAKI 
per 15 September 

Stuurman / Schipper
Min. Patent tot Godorf 

Vaarsysteem 14 op 14 af 

Email: boogjes58@hotmail.com
Tel Mob: 0625031085

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

Gevraagd op mts Experience

Deksm./matr. 
i.b.v. dienstb.

Ervaring in chemie tankv.
5wk.op/ 5 wk.af. 
timrobv@live.nl

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

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

Gezocht
voor Ms Aldebaran

Stuurman
tot 3000 gt.

Voor vast dienstverband.
6 weken op / 6 weken af.

L.n.o.t.k.
06-19009480

DE COMPLETE MARITIEME DIENSTVERLENER

Transport, zwaar hijswerk en berging

Mammoet Maritime B.V.
Karel Doormanweg 47, Haven 580
3115 JD Schiedam
Tel: 010 - 204 2483  Fax: 010 - 204 2653
maritime@mammoet.com
www.mammoetmaritime.com

WWW.SCHUTTEVAER.NL

WIE WIL ALS MACHINIST 
BIJ EEN OER HOLLANDS FAMILIE REDERIJ

KOMEN WERKEN?
Varen bij de 10de en 11de  generatie varende familie bedrijf: Danser van Gent.
Op de Hollandse schepen in aanbouw bij scheepswerf Barkmeijer te Stroobos. 
Dus OERHOLLANDS!
Waar er 4 van worden gebouwd, van 8334 dwt en met MAN B&W motor, 9 cil. 27/38 800 omw/min
op ifo 380. En als hulp motoren de Caterpillar 3406 6 cil. 

De 1ste Marietje Andrea is in november 2009 in de vaart gekomen.
De 2de Marietje Marsilla is in aanbouw en komt in november 2010 in de vaart.

WIJ ZOEKEN:
Enthousiaste HWTK 

vaarbevoegdheid <3000kw 
mag ook onbeperkt bezitten.

Wij hebben het volgende te bieden:
Een gewaardeerde en prettige samenwerking, kenmerkend voor een familie bedrijf.
Geen rangen en standen verschil.
Er heerst een prettige samenwerking aan boord, omdat iedereen bij ons gelijk is, 
en sommige al 14 jaar bij ons in dienst zijn.
Mooie machinisten hut, met ligbad en sauna.
VOIP telefoon, waarmee je naar huis kan bellen en chatten via onbeperkt internet.
Ons onderscheidingvermogen is dat wij met 80% Hollandse mensen varen, waarmee je in de vrije
uren Nederlandse satelliet tv kunt kijken.

Loon en vrije tijd (in de regel 1 op 1 systeem) later overeen te komen, zodat U ook uw wensen erin
uit kan laten komen, als 2 mensen moeten samen werken, moeten ze het ook 100% naar hun zin
hebben.

Wat je doet, doe je met z’n allen!

EENDRACHT MAAKT MACHT!

Familie Danser van Gent

U kunt solliciteren: E-mail: danser@home.nl
Mobiel: 0031623225831
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Eigenlijk zouden landscheidingen beter hoog-
heemraadschapscheidingen kunnen heten, 
maar dat ligt nu eenmaal minder goed in de 
mond. Landscheidingen vormen de grens tus-
sen twee gebieden die door verschillende in-
stanties worden beheerd. Een bekende land-
scheiding ligt even benoorden Den Haag, daar 
waar de grens ligt tussen het Rijnland en het 
Delfland, de gebieden die genoemd zijn naar 
de Leidsche of Oude Rijn en naar het gebied 
rondom Den Haag. 

Al sinds de Middeleeuwen waren er duidelijke 
verschillen tussen beide delen van het graafschap 
Holland, vooral daar waar het de waterhuishouding 
betrof. Het waterpeil ligt in het Rijnland namelijk 
ongeveer een meter hoger dan in het Delfland. Zou 
er niets zijn geregeld, dan zou het Rijnland leeglopen 
in het Delfland. De landerijen rondom Delft zouden 
overstromen, terwijl de sloten en vaarten rondom 
Leiden gedeeltelijk zouden droogvallen.
Het duidelijkst was dat te merken in de Vliet tussen 
Leiden en Den Haag, die nog door de Romeinen 
is gegraven. Deze waterweg vormt een prachtig 
middel om water vanuit het hoge Rijnland naar het 
lage Delfland te transporteren. Vanwege de water-
overlast werd er al in de late Middeleeuwen een 
dam in de Vliet aangelegd en wel bij de huidige 
stad Leidschendam die hieraan z’n naam heeft te 
danken. In de 17e eeuw is deze dam vervangen door 
een sluis, die er nu nog steeds ligt vanwege de nog 
immer aanwezige verschillende waterstanden van 
Delfland en Rijnland.

Turfwinning
Organisatorisch is de landscheiding een uiterst be-
langrijk gegeven. De hoogheemraadschappen zijn 
verantwoordelijk voor een goede afvoer van het water, 
wat niet altijd eenvoudig is en veel geld kost. In grote 
lijnen was er een eenvoudige stelregel die bepaalde 

onder welk hoogheemraadschap een gebied viel. Als een 
stuk grond op de Oude Rijn afwaterde, dan hoorde dit 
automatisch bij het Rijnland. De eigenaar van de grond 
betaalde dan geld voor het in stand houden van de afwate-
ring van zijn land aan het betreffende hoogheemraadschap. 
De landscheiding vervulde een duidelijke functie in dit 
systeem. Via een stelsel van dijken werden de diverse 
hoogheemraadschappen van elkaar gescheiden.
Maar de turfwinning kon lelijk roet in het eten gooien. 
Door het steken van veen daalde het niveau van de grond. 
Het water kon dan moeilijker worden afgevoerd. Vooral 
de gebieden in het zuidelijke Rijnland konden na het 
turfsteken gemakkelijker op het een meter lager gelegen 
noordelijke Delfland of Schieland afwateren dan op het 
Rijnland zelf. In 1370 was dit onder meer het geval in 
Zegwaard. De inwoners van dit plaatsje vroegen in dat 
jaar aan Albrecht van Beieren of ze niet op het Schieland 
mochten afwateren, bijvoorbeeld via de Rotte. Maar ja, 
als een land afwaterde op een ander water, hier dus op 
de Rotte, dan was het land in principe voor het Rijnland 
verloren. De situatie dat een stuk land van Zegwaard wel 
bij het Rijnland zou behoren en toch op het Schieland zou 
afwateren zou onverkwikkelijk zijn. Dan zou het Rijnland 
de lusten hebben en Schieland de lasten moeten dragen. 

Over dit meningsverschil is maar liefst 
500 jaar gesteggeld, totdat het land in 
1851 uiteindelijk toch aan het Schie-
land is toegewezen.

Grenspalen
De hoogheemraadschappen  deden er 
dus alles aan om niet met het water 
van de buren opgescheept te zitten. De 
landscheidingen waren daarbij zeer be-
hulpzaam. Deze dijken verhinderden 
dat water vanuit het ene gebied het an-
dere kon bereiken. Het intact houden 
van de landscheiding was daarom een 
eerste vereiste. Ook hier leverde turf-
winning veel problemen op. Het steken 
van turf direct achter de landscheiding 
kon tot gevolg hebben dat water onder 
de landscheiding doorsijpelde. Er werd 
dan ook nauwlettend op toegezien dat 
niemand turf stak binnen een voorge-
schreven afstand.
Dit voorschrift werd echter zeer gere-
geld overtreden en vervolgens zwaar 
bestraft. De angst om met het water 
opgescheept te zitten was zo groot dat 
er ook verboden werden uitgevaardigd 
tegen het houden van varkens die de 
grond konden omwoelen met hun neus, 
indien zij dit dichter bij de landschei-
ding deden dan de voorgeschreven 
afstand.
Om duidelijk te maken tot welk hoog-
heemraadschap het land behoorde 
werden op de landscheiding heuse 
grenspalen geplaatst. De meeste daar-
van zijn in de loop der tijd verdwenen, 
maar sommige hebben een plaatsje in 
een museum of op een openbaar plein 
weten te bemachtigen.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Landscheiding

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• Aan de Kennemerweg in Santpoort is een grenspaal van twee 
hoogheemraadschappen te zien. Hij gaf de noordelijke grens 
aan van het Rijnland naar het gebied van Hondsbossche.

• De sluis van Leidschendam regelt de waterstanden van het hoge Rijnland 
en het lagere Delfland.

techniek

Een weekje België. Fietsen mee. Lekker gegeten en volop genoten van 
dit heerlijke land. Zo dichtbij, met een bevolking die niet alleen weet 
wat het woord ‘Bourgondisch’ betekent, maar er ook inhoud aan weet 
te geven. 

Brussel op een fiets met 3 versnellingen is zwaar, maar ook erg leuk. 
Je komt op plaatsen waar je met de auto nooit zou komen. Vlak bij ons 
hotel kwamen we terecht in Anderlecht. Het water in het kanaal van 
Brussel naar Charleroi ligt er meters diep tussen de stenen kademuren. 
Maar om de ongeveer 50 meter zitten er stalen trappen in gemonteerd. 
Zo te zien zaten die trappen er al een tijdje. 

Ik dacht: ‘Laat die Belgen maar schuiven’. Onlangs werd een groot 
gedeelte van het Noordhollandskanaal tussen Purmerend en Watergang 
voorzien van een nieuwe beschoeiing.  Maar wie halverwege Ilpendam 
en Purmerend te water raakt moet maar zien hoe hij er uit komt. Iemand 
met de hand er uit trekken zal meestal niet lukken en een paar kilometers 
zwemmen naar de sluis in Purmerend zal tussen oktober en mei zelfs 
voor Inge de Bruin niet haalbaar zijn.

Als arbeidsinspecteur had ik niets te zeggen over openbare wateren. 
Wel bij bedrijven waar schepen werden behandeld. Voor wat betreft de 
reddingstrappen langs de kades altijd weer een zware strijd. De trappen 
zijn duur in aanschaf. Ze worden vaak beschadigd en een vaak gebruikt 
argument was: ‘Bij ons is nog nooit iemand te water geraakt’. 
Een proces-verbaal zonder dat er een dode was gevallen zou in dit geval 
waarschijnlijk bij justitie zo de prullenbak in gegaan zijn. De boete 

die de AI hiervoor sinds 1999 kon opleggen zou ook niet bepaald af-
schrikwekkend werken als je dat bedrag afzet tegen de kosten van één 
reddingstrap.
Soms kwam een ongeluk mij hierbij te hulp zoals in 2003 toen bij een 
Amsterdams havenbedrijf een wat oudere medewerker rond de kerst te 
water raakte. Hij kon echter geen gebruik maken van de onder mijn druk 
door de havenbeheerder geplaatste trappen omdat de onderste traptrede 
maar net onder de waterlijn zat. Met moeite bereikte hij zwemmend een 
meerpaal met een trapje vanwaar hij schreeuwend, kleddernat en bijna 
onderkoeld de aandacht van collega’s wist te trekken. De Amsterdams 
havenwereld is maar klein en dit incident dat gelukkig goed afliep kon 
ik goed gebruiken als bewijs hoe belangrijk een goede en doelmatige 
reddingstrap kan zijn. 

Bij mijn afscheid van de AI kreeg ik van een bedrijf een foto. Men had 
één van de trappen langs de kade de naam ‘Peter de Leeuw Trap’ gegeven. 
Daar was een foto van gemaakt. Het bedrijf, dat geen eigenaar van kade 
of haven is, had als huurder geen zin om de kosten van de trappen die 
vervangen moesten worden te dragen, maar had uiteindelijk om maar 
van mijn gezeur af te zijn toch deze investering gepleegd.
Deze foto hangt als getuige van mijn jarenlange strijd nu aan de muur 
van mijn werkkamer.

Peter de Leeuw

Peter de Leeuw Trap

Peter de Leeuw was matroos op bin-
nentankers, elektricien in de koopvaar-
dij, bedrijfsleider van een scheepswerf 
en inspecteur bij de inspectie van de 
havenarbeid/arbeidsinspectie.

de arbeidsinspecteur

De voor LPG aangepaste GI (Gas 
Injectie) dual fuel tweetaktmotoren 
hebben een ander soort brandstofin-
jectiesysteem dan de voor aardgas 
geschikte dual fuel motoren. Aard-
gas wordt namelijk gasvormig in 
de cilinders geblazen, terwijl LPG 
vloeibaar wordt ingespoten. Voor 
LPG zijn aparte brandstofpompen 
en verstuivers nodig. 

Duidelijke regels
‘MAN Diesel & Turbo heeft het sy-
steem ontwikkeld omdat er vraag uit 
de markt voor was’, zegt verkoop-
directeur Lex Nijssen, van MAN 
Diesel Benelux uit Schiedam. 
‘De verwachting is dat het aanbod 
van LPG de komende jaren toeneemt 
en de prijs concurrerend wordt met 

die van stookolie. LPG komt bij-
voorbeeld vrij bij de productie van 
LNG en die neemt sterk toe.’ 
Een voordeel van LPG is dat het veel 
makkelijker in vloeibare toestand 
kan worden gebracht en gehouden 
dan LNG. LPG wordt bovendien al 
lange tijd vervoerd in schepen en in 
tankwagens en al tientallen jaren als 
brandstof gebruikt in auto’s. Er is 
veel ervaring met de brandstof en er 
zijn duidelijke regels voor opslag en 
vervoer. LPG kan op schepen wor-
den opgeslagen in type-C tanks, 
waarvan de veiligheid zich in de 
praktijk heeft bewezen. Geïsoleerde 
LPG tanks kunnen zonodig op het 
dek worden geplaatst. 

LPG verstuivers
Op milieugebied levert gebruik van 
LPG vrijwel dezelfde emissievoor-
delen op als het gebruik van LNG. 
In vergelijking met een motor die op 
zware stookolie draait ligt de CO2 
uitstoot van een dual-fuel motor 17% 
lager, de NOx uitstoot 12% en de fijn 
stof uitstoot 37%. De uitstoot van 

zwaveldioxide daalt ruim 90%.
 Voor het inspuiten van LPG ge-
bruikt MAN een met Hamworthy 
Gas System (HGS) ontwikkeld sy-
steem. Vanuit de tank wordt koud 
(min 42 graden) LPG met een lage 
drukpomp getransporteerd naar het 
brandstofsysteem. Bij een druk van 
elf bar wordt het LPG verwarmd tot 
25 graden. Hiervoor kan koelwa-
ter van de motor worden gebruikt. 
Vervolgens wordt het met een hoge 
drukpomp op een inspuitdruk van 
550 bar gebracht. Via een aparte 
verstuiver wordt het, met een tem-
peratuur van rond 45 graden Celsius 
in de cilinders gespoten. De hoge 
druk is nodig om een goede ver-
stuiving van het vloeibare LPG te 
waarborgen. 

De voor de ontsteking van het meng-
sel benodigde gasolie of stookolie 
wordt via een tweede verstuiver in-
gespoten. Volgens HGS vermindert 
de voor het LPG systeem benodigde 
energie de efficiëntie van de motor 
met 0,5 tot 1 %. Een LPG systeem 
maakt een tweetaktdieselmotor 20 
tot 30% duurder. Omdat de energie-
dichtheid van vloeibaar LPG veel 
hoger ligt dan van gasvormig in te 
spuiten LNG, zijn de componenten 
van een LPG brandstofsysteem klei-
ner dan van een LNG systeem. LNG 
wordt gasvormig onder een druk van 
250 tot 300 bar ingespoten. Zware 
olie (HFO) en gasolie worden bij 
deze motoren onder een druk van 
600 tot 800 bar geïnjecteerd.
De controle- en veiligheidssystemen 
van de LPG motor zijn gebaseerd op 
systemen van gasfabrieken, waaron-
der een MAN B&W 12K80MC GI 
motor uit Japan.

Klassenbedrijven hebben inmiddels 
een LPG dual fuel motor gekeurd. 
De motor kan ook op een mix van 

• Links Een LPG injector voor een dual fuel tweetaktmotor van MAN Diesel & Turbo. Rechts een LPG controleblok met pomp en een accumulator 
houden het vloeibare gasmengsel op een gelijkmatige druk van 550 bar in de commonrail van het LPG brandstofsysteem. (Tekeningen MAN Diesel 
& Turbo)

Aanbod neemt toe en prijs daalt waarschijnlijk 

LPG optie voor dual fuel tweetakt dieselmotoren
Door Hans Heynen

MAN Diesel & Turbo heeft een dual fuel systeem 
ontwikkeld voor maritieme tweetaktmotoren, 
waarmee ze voor 75 tot 95% op LPG kunnen 
draaien en voor de rest op zware olie of gasolie. 
Het is een variant op het eerder ontwikkelde sy-
steem voor de ME-GI dual-fuel motoren, die op 
een mix van aardgas (LNG) en zware olie of gas-
olie draaien. 

LPG aan dek op te slaan  in
bewezen veilige type-C tanks

WOLFSBURG

Volkswagen Marine gaat met 
het Amerikaanse Cummins 
MerCruiser Diesel (CMD) uit 
Charleston nieuwe scheepsmo-
toren ontwikkelen en bouwen. 
CMD is een gemeenschappelij-
ke onderneming van Cummins 
en Mercury Marine. 

Bedoeling is dat Volkswagen vanaf 
volgend jaar exclusief scheepsmoto-
ren gaat bouwen voor de Amerikaan-
se partner. De VW motoren zullen 
onder de naam CMD op de markt 
worden gebracht. Over productie-
aantallen werden geen mededelingen 
gedaan. Volkswagen Marine bouwt 
scheepsdieselmotoren in vermogens 
tot 258 kW (350 PS). Het is de be-
doeling dat de motoren in serie in 
Salzgitter worden gebouwd. 
Die motoren die Volkswagen voor 

MerCruiser gaat bouwen zullen 
voldoen aan de Tier 3 emissie ei-
sen die in 2012 in de VS en in 2014 
in Europa, van kracht worden. ‘We 
zijn overtuigd dat de samenwerking 
met Volkswagen het ons mogelijk 
maakt om ruimschoots op tijd aan de 
nieuwe emissie eisen voor maritieme 
motoren te voldoen. Onze samen-
werking zal niet alleen leiden tot de 
ontwikkeling van nieuwe producten 
die in hun klasse baanbrekend zijn 
op ecologisch gebied, maar ook een 
meerwaarde opleveren op het ge-
bied van betrouwbaarheid, geluid- en 
trillingvermindering, vermindering 
van formaat en gewicht en verlaging 
van de prijs’, stelde president Alex 
Savelli van CMD op een perscon-
ferentie.
 ‘Wij brengen onze technische know-
how in de productie van motoren 
in met de kwaliteitsstandaarden 
van Volkswagen’, stelde dr. Wer-
ner Neubauer van Volkswagen. 
‘CMD heeft veel expertise op het 
gebied van maritieme toepassing 
en heeft een uitgebreid distributie 
en servicenetwerk in de maritieme 
markt. (HH)

Samenwerking Volkswagen
en Cummins MerCruiser diesel

Nieuwe verzekering
voor beroepsduikers
DEN HELDER

Zelfstandige beroepsduikers 
kunnen voortaan voor een ar-
beidsongeschiktheidsverzeke-
ring terecht bij Intramar insu-
rances in Den Helder. Samen 
met een vooraanstaande Ne-
derlandse verzekeraar is deze 
nieuwe verzekering ontwikkeld.

Intramar-directeur Nico de Wit zegt 
hierover: ‘Wij zijn blij dat we een 
grote verzekeraar hebben kunnen in-
teresseren om dit product samen met 
ons te ontwikkelen. De maximale ac-
ceptatieleeftijd voor beroepsduikers 
is 40 jaar en de acceptatieprocedure 
kan vrijwel altijd zonder medische 
keuring worden doorlopen. Dit met 
het oog op duikers die offshore en/of 
internationaal werken. Er zijn di-
verse tariefvoordelen, waaronder een 
instapkorting en een no-claimkor-
ting. Verder betalen aanvragers geen 
premie tot 2011. Met deze arbeids-
ongeschiktheidsverzekering hebben 
wij ons pakket aan verzekeringen 
voor beroepsduikers verder kunnen 
uitbreiden.’
Dit pakket bestond al uit een aan-
sprakelijkheidsverzekering, een 
zorgverzekering en een speciale 
polis voor het verzekeren van duik-
apparatuur. Intramar insurances is 
ruim vijftien jaar actief als assuran-
tietussenpersoon ten behoeve van 
de scheepvaart- en offshoresector. 
(PAS)
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• Verhouding LPG en stook- of gasolie bij verschillende belastinggraden van de motor. Omdat de hoeveelheid ingespoten stook- of gasolie gelijk blijft, 
rendeert het systeem het beste onder vollast.  

LPG en VOC draaien, een gas dat 
tijdens het transport van ruwe olie 
in de ladingtanks vrijkomt. Dat 
maakt de motor interessant voor 
grote tankers.

Makkelijker tanken 
MAN Diesel & Turbo ziet goede 

mogelijkheden voor de motoren 
omdat ze makkelijker aan strengere 
emissienormen kunnen voldoen. Het 
bouwen van LPG bunkerterminals 
is relatief eenvoudig. Oudere LPG 
tankers kunnen bijvoorbeeld worden 
omgebouwd tot bunkerstations. 
Een probleem is dat IMO regels 

het gebruik van LPG als brandstof 
op schepen nog niet toestaan. De 
verwachting is echter dat die regels 
binnenkort worden aangepast. 
LPG is niet zo geschikt voor dual-
fuel viertaktmotoren. ‘In een vier-
takt dieselmotor kun je maar een 
kleine 30% LPG bijmengen’, zegt 

Nijssen. ‘Dan kun je beter voor een 
ottomotor kiezen. Die kan volledig 
op LPG draaien. Voor viertakt dual 
fuel motoren is aardgas (LNG) de 
enige optie en het lijkt er op dat de 
LNG terminals in Rotterdam straks 
toch een bunkermogelijkheid krijgen 
voor schepen.’ 

Geschat emissieverschil tussen een volledig op zware olie 
draaiende 6K50MC-C tweetaktmotor (links) en de dual fuel 
LPG versie van deze tweetaktmotor, die op een mengsel 
van butaan en propaan draait (rechts), aangevuld met 8% 
stookolie voor de ontsteking. De LPG motor kan in principe 
alle propaan/butaan mengverhoudingen aan. (HH)

Centrale controlekamer
voor GDF SUEZ
DEN HELDER

De ruim 30 gasplatformen van 
GDF SUEZ E&P op de Neder-
landse Noordzee worden vanaf 
volgend jaar vanuit één centrale 
controlekamer in Den Helder op 
afstand bewaakt en bediend.

De voorbereidingen voor deze in-
novatie zijn intussen in volle gang. 
De centrale controlekamer wordt 
ingericht in de vestiging van GDF 
SUEZ E&P Nederland aan de In-
dustrieweg. Daar bevindt zich ook 
een bevoorradingsbasis.
De maatschappij is ruim 45 jaar 
in Nederland actief en produceert 
sinds 1975 gas in de Nederlandse 
Noordzee, onder meer uit de blokken 
L10, K9, K12, K2, D15, G16, G17, 
E17, L5, L15 en F3. Het concern is 
hiermee één van de belangrijkste 
gasproducenten van ons land.
Het bewaken en besturen van de 
productieplatformen gebeurt nu 
nog offshore. Straks doet een team 
van 14 operators in continudienst 
dit werk aan de wal. GDF SUEZ 
E&P Nederland volgt hiermee het 
voorbeeld van NAM en Wintershall, 



Weekblad Schuttevaer Zaterdag 21 augustus 201010 visserij

Meer schol

URK
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De totale aanvoer was met 19.009 
kisten van 70 kotters wat groter 
dan vorige week. Ruim 2.200 
kisten van die aanvoerstijging 
bestond uit schol, die daarmee 
weer ruimschoots aanwezig was. 
Van het aanbod gingen 2.357 kis-
ten zonder tussenkomst van de 
veilingklok naar de handel resp. 
verwerkingsbedrijven, zodat er 
voor de ‘vrije handel’ meer dan 
voldoende overbleef om aan de 
vraag te voldoen. 
In vergelijking met vorige week 
gingen vooral de prijzen van de 
grote soorten 1 en 2 stevig om-
laag, een daling die zich maandag 
nog drastisch zou voortzetten. 
Daarbij moet wel in aanmerking 
worden genomen dat het aandeel 
van de grote scholmaten voor de 
tijd van het jaar vrij groot is. In 
tegenstelling tot de grote schol 
deden de kleine soorten het wat 
beter dan vorige week. En week 
geleden liet de schol 3 nog 1,26 
noteren en de schol 4 1,07. 
Met de verwerkende industrie 
weer aan de gang lijkt de ge-
vreesde combinatie ‘volop aan-
voer, verminderde afname’ zonder 
kleerscheuren, lees: doordraai, te 
zijn doorstaan. Wel moet men, 
maar dat is al een half jaar het 
geval, bij de dagprijzen rekening 
houden met het feit dat een deel 
van de aanvoer bestaat uit Dogger-
schol, die wat meer opbrengt dan 
de overige schol en daarmee de 
dagprijzen wat omhoog brengt. 
De hoeveelheid tong bleef vrijwel 
gelijk. Vrijdag bleven de prijzen 
nog gelijk aan die van vorige week 
met het alweer wat oplopende no-
teringen voor de middagpauze en 
wat afbrokkelende prijzen tijdens 
de middagveiling. Maandag deed 
de grote tong een stap terug. Dat 
werd voor het weekresultaat van 
de individuele aanvoerder gecom-
penseerd door wat hogere prijzen 
van de andere soorten. 
Tarbot was er veel, ruim 13.000 
kilo op vrijdag en 10.700 op 
maandag. De markt reageerde 
daar vrijdag al op met lagere 
prijzen voor de grote soorten; 
maandag werd het nog veel erger 
en kwam vooral de tarbot 1 op een 
ongewoon laag niveau terecht. De 
soorten 4, 5 en 6 bleven tijdens 
die dalende prijsbeweging nog 
redelijk overeind.
De griet volgde de marktbeweging 
van de tarbot. Opvallend was het 
grote aandeel van de griet 3, de 
kleinste maat die tot voor kort 
nog slechts uit enkele kilo’s be-
stond.
De tongscharprijzen gaven het 
normale beeld te zien. 
De aanvoer van kabeljauw was 
iets kleiner dan vorige week maar 
bleef niettemin aanzienlijk. De 
meeste kabeljauw was er vrij-
dag, 463 kisten. Een spanvisser en 
een diretal andere kotters waren 
voor deze aanvoer verantwoor-
delijk. Echt veel geld bracht de 
kabeljauw niet op, alleen de twee 
grootste soorten kwamen vrijdag 
boven 4,00 per kilo. In verhouding 
daarmede doen de middensoorten 
3 en 4 het redelijk. De Oostzee-
kabeljauw, met wat aanvoer op 
donderdag en maandag, deed het 
redelijk goed. 
Van rode poon van de flyshooters 
was er woensdag al een partij van 
180 kisten, die de min of meer 
gangbare prijzen opbracht. De 
vrijdagnoteringen van deze rode 
poonsoort waren 8,50 (super), 
6,00 (1), 5,10 (2) en 3,00 (3). 
Vooral vrijdag bleef de poon 
van de overige kotters met ruim 
3,00 voor de twee grote soorten 
het goed doen. Het grote verschil 
in de prijslijst tussen vrijdag en 
maandag wordt veroorzaakt door 
het feit dat er vrijdag een groot 
deel uit poon van flyshooters be-
stond, een soort die er maandag 
niet was. 
Er was wat meer kreeft. De op-
brengsten van vrijdag waren min 
of meer normaal. De veel lagere 
prijzen van maandag waren het 
gevolg van het feit dat het aan-
bod voornamelijk bestond uit 
kreeft van boomkorschepen en 

twinriggers. De kreeftspecialis-
ten ontvangen beduidend hogere 
oprijzen, mede door de aparte 
verzorging aan boord. 

Van de 70 aanvoerders waren er 
woensdag 2 met 323 kisten, don-
derdag 2 met 259 kisten, vrijdag 
39 met 9.999 kisten en maandag 
29 met 8.428 kisten. De weekom-
zet bedroeg ruim 1,9 miljoen. In 
het beeld van de weekresultaten 
van de aanvoerders kwam weinig 
verandering. 

De aanvoer bestond o.a. uit: 
34.613 kilo tong, 23.876 kilo tar-
bot, 6.765 kilo griet, 12.050 kilo 
tongschar, 206 kilo mul, 18.474 
kilo Noorse kreeft, 13.386 kisten 
schol, 837 kisten schar, 108 kisten 
bot, 651 kisten kabeljauw (Noord-
zee), 402 kisten kabeljauw (Oost-
zee), 48 kisten wijting, 77 kisten 
schelvis, 81 kisten heek, 27 kisten 
makreel, 637 kisten rode poon, 69 
kisten grauwe poon, 4.947 kilo 
krabben, 555 kilo wulken, 839 
kilo pijlstaartinktvis.

Gemiddelde prijzen:  vrijdag 
maandag
tong:          
groot  22,21  20,49
grootmiddel  18,16 17,88
kleinmiddel  14,40 14,59
klein I  10,05  11,04 
klein II  7,76 7,83 
tarbot: 
super  27,42 25,72
1  20,63 17,04
2  16,18 13,77    
3  13,44 12,80
4  11,78 11,14
5  7,95 7,66 
6   5,48 5,17
griet:
super  13,68 12,37
1  8,59   8,19 
2  6,38   5,82 
3  1,82 1,92 
tongschar:
1  6,48,  7,66
2  5,59  4,10
3  3,33 3,31
mul:
1  -,-- 7,26
2  -,-- 5,98
3  6,72 4,25
zeeduivel:
1  5,57 4,91
2  5,14 4,99
3  4,99 4,91 
4  4,28 4,05
5  2,82 3,08
Noorse kreeft:
super  12,02 -,-- 
1  8,65 -,--
1 kl.  6,21 4,77
2  5,05 3,35
2 kl.  4,08 3,71
3  3,66 1,41
staartjes  6,86 5,53
schol: 
1  2,22 1,94
2  1,79 1,50
3  1,37  1,31
4  1,20      1,22
schar:  0,87   1,00
bot:  0,46 0,36
kabeljauw (Noordzee):  
1  4,66 4,20 
2  4,01  3,88
3  3,71 3,58  
4  3,65 3,54
5  3,10  2,43
6  2,62  2,03
kabeljauw (Oostzee):
1  2,56 2,41 
2  2,84 2,67 
3  3,02 2,72
4  3,09 2,64
5  2,37 2,36
6  1,89 2.09
wijting  1,15 0,79
schelvis: 
1  3,20 2.40
2  2,42 1,85
3  1,28  0,87
4  0,69 0,65
Rode poon:
super  8,47 -,--
1  7,35 2,79
2  4,56 2,58
3  2,77 0,60
grauwe poon  0,31 0,31
heek:
groot  1,55 1,48
middel  1,45 1,33
klein  0,92 1,11
makreel  2,16 1,78

Kotterbedrijven die nog brood zien 
in schol, door grote volumes aan 
te voeren, maar waarvan het quo-
tum niet toereikend is, hopen met 
de vangst van tong de besomming 

nog enigszins draaglijk te maken. Na 
bijna zeven maanden is het schol-
quotum nog niet voor de helft opge-
vist. Onderbenutting dreigt, omdat 
de zogenaamde ‘divanvissers’ hun 
schol niet willen verhuren.
Sommige kotterbedrijven moeten 
zich in allerlei bochten wringen om 
dit jaar goed af te sluiten. Bij een 
krap individueel quotum is er altijd 
nog de mogelijkheid om schol bij 
te huren. Maar met de huidige lage 
prijzen voor schol is het voor de be-
zitter van een ruim scholcontingent 
niet interessant om te verhuren. De 
divanvissers wachten, of eerder nog, 
hopen op betere tijden. Als in het 

najaar de scholprijs weer aantrekt, 
kunnen zij ook meer vragen voor 
hun schol. Het is echter nog maar de 
vraag of de scholprijs later dit jaar 
inderdaad nog gaat stijgen. Tegen 

die tijd zijn veel kotterbedrijven al 
in een moeilijke financiële positie 
terechtgekomen.

Doorgedraaid
Gold het twinriggen twee tot drie 
jaar geleden nog als een interessant 
alternatief om de boomkortuigen ’s 
zomers aan de wal te laten. Sinds in 
IJmuiden en Den Helder recentelijk 
partijen schol zijn doorgedraaid, is 
twinriggen veel minder lucratief. 
De twinrig vangt gemiddeld meer 
schol en door grote partijen neer te 
zetten, werd er toch nog een accep-
tabele besommingen genoteerd. Het 
relatief geringe brandstofverbruik 

• Met de boom-
kor wordt tong 
gevangen en 
dat vergroot 
de kans op een 
acceptabele 
besomming. 
(Foto W.M. den 
Heijer)

Ondanks onderbenutting quotum geen schol beschikbaar

Lage scholprijs maakt twinriggen onrendabel
Door Willem den Heijer

De voortdurend lage scholprijzen hollen de ge-
zondheid van kotterbedrijven uit en de goede 
vangbaarheid van schol ten spijt laten sommige 
schippers de twinrigmethode links liggen. Het is 
erg tegenstrijdig; er is volop schol te vangen maar 
een deel van de vloot ziet er geen kans toe. Vanuit 
de PO’s klinkt zelfs het advies om niet al teveel 
schol aan te landen om doordraai te voorkomen.

Met 23 aanvoerders bereikte de Ur-
ker afslag vorige week een omzet 
van 90.739 euro. De hoogste besom-
ming bedroeg 12.970 euro.
De aalaanvoer bestond uit 689 kilo 
fuikaal dik voor 6,33, 256 kilo half-
dik voor 9,89 en 373 kilo normaal 
voor 15,99, 66,5 kilo schietfuikaal 
voor 6,60, 66 kilo voor 11,68 en 
130 kilo voor 16,60 euro, 231 kilo 
fuikaal groot voor 6,20, 134,5 kilo 
voor 9,40 en 230,5 kilo voor 16,87, 
80 kilo steenaal halfdik voor 11 eu-
ro, 29,5 kilo steenaal normaal voor 
13,68, 46,5 kilo roodaal voor 18,44, 
142,5 kilo vaalwateraal voor 6,31, 
152 kilo voor 12,61, 733,5 kilo voor 
22,55 en 134 kilo voor 19,60 euro 
per kilo. Verder was er 5817,5 kilo 
snoekbaars voor 7,22, 11 kilo grote 
snoek voor 3,26, 20 kilo mix snoek 
voor 6,85, 4 kilo karper voor 0,49, 
26 kilo grote blei voor 0,29, 29 kilo 
middel blei voor 0,06, 18 kilo voorn 
voor 0,46, 359 kilo rode baars voor 
1,84, 28 kilo krab voor 2,36 en 65 
kilo stroppers voor 13,42 per kilo. 
(WBV)

OOSTENDE

In België is op 2 augustus het 
faillissement uitgesproken over 
Rederij Jacomina BVBA uit Oost-
ende. Rederij Jacomina is eigen-
dom van de familie Casier uit 
Oostende en exploitant van de 
grote boomkorkotter Z 96 ‘Jan 
van Gent’. Deze ruim 37 meter 
lange kotter kwam in 1986 in de 
vaart en behoorde tot de gro-
tere eenheden van de Belgische 
vissersvloot. 

De kotter is momenteel opgelegd 
in de haven van Oostende. In sep-
tember 2008 werd de familie Casier 
ook al met een faillissement gecon-
fronteerd. Toen failleerde Rederij De 
Zwerver, die de nog vrij nieuwe en 
grote boomkorkotter Z 296 ‘Mooie 

Meid’ in de vaart had. Deze bijna 
38 meter lange boomkorkotter werd 
in 2000 opgeleverd en was één van 
de laatste nieuwbouwkotters die aan 
de Belgische vissersvloot werd toe-
gevoegd. 
Casier liet het casco in eigen beheer 
bouwen in Polen. De afbouw vond 
plaats bij A. & L. Hoekman in Urk. 
De Z 296 werd in 2009 uiteindelijk 
overgenomen door rederij Siereveld 
uit Arnemuiden, die de kotter onder 
haar oude nummer en naam onder-
bracht in de Belgische onderneming 
van Siereveld, de BVBA Rederij 
Zeejager uit Zeebrugge. 
Casier is momenteel nog eigenaar 
van de boomkorkotter Z 596 ‘De 
Zwerver’ en de kleine garnalenkotter 
O 700. De Z 596 is een zusterschip 
van de Z 96 en een aantal jaren terug 
gemoderniseerd en toen onderge-
bracht in de nieuwe rederij B.V.B.A. 
Deo Volente. De Z 596 kwam in 
1988 in de vaart na te zijn gebouwd 
door Tille Scheepsbouw in het Ne-
derlandse Kootstertille. (BP)

• De kotter Z 96 ‘Jan van Gent’ 
ligt opgelegd in de haven van 
Oostende, na het faillissement van 
Rederij Jacomina. (Foto Bram 
Pronk) 

Eigenaar Belgische 
boomkorkotter Z 96 op de fles

‘Outrigging biedt 
vooralsnog perspectief’

DEN HELDER

‘We vissen nu al meer dan tien weken met de outrig en 
het bevalt ons best’, zo meldt Lub Nentjes, schipper van 
de UK-47. 
‘Vorige reis maakten we 24.000 euro. Dat lijkt niet veel, 
ofschoon het onder de huidige omstandigheden redelijk is, 
maar de motor slurpt maar 15 ton gasolie en dat scheelt 
een slok op een borrel.’ 
De UK-47 komt wekelijks te Den Helder binnen. De laat-
ste reis wist de bemanning met het outrig-concept zo’n 340 
kisten vis te vangen. Dat is zeker niet slecht. ‘We vangen 
weliswaar lekker schol, maar de prijs is een drama. Door 
een mooie sortering kreeften bij te vangen en af en toe wat 
zwartvis, kunnen we het wel uitzingen’, aldus Nentjes, die 
tijdens het lossen van de vangst de afstandbediening han-
teert. Op de achtergrond is het hoopje vistuig te zien. Het 
outrig-tuig wordt opengehouden door twee scheerborden 
en aan elke kant van de kotter gaat een soort mini-trawl 
overboord. (Foto W.M. den Heijer)

zorgde ervoor dat de onkostenpost 
binnen de perken bleef. De huidige 
lage scholprijzen belemmeren een 
voortzetting van de twinrigmethode. 
De eigenaren van de UK-64 en de 
UK-217, twee grote boomkorkot-
ters, hebben tonnen geïnvesteerd in 
aanpassingen om te kunnen twinrig-
gen. Dit jaar blijven ze echter met 

het klassieke boomkortuig vissen. 
Tong levert meer op en is groten-
deels bepalend voor de weekbesom-
ming. Als daar ook nog wat zwartvis 
bij zit, dan is de keuze helemaal snel 
gemaakt.
Bij de twinrigvisserij bieden grote 
volumes schol geen soelaas meer en 
is de schipper teveel afhankelijk van 

de bijvangsten aan tarbot en griet 
(zwartvis). Als die het laten afweten, 
dan is twinriggen met grote boom-
korkotters verre van rendabel. Mo-
menteel vist nog maar een handjevol 
twinriggers onder Nederlandse vlag 
op schol en tarbot. De onder buiten-
landse vlag opererende twinriggers, 
een behoorlijk grote groep, zijn vaak 

ook geschikt om te flyshooten. In 
de zomermaanden richt deze groep 
zich dan ook op de vangst van poon, 
mul en in mindere mate inktvis. De 
prijzen voor poon en vooral mul 
zijn goed tot zeer goed, waardoor 
bij ruime vangsten in dit segment 
aantrekkelijke besommingen worden 
gemaakt.

‘Divanvissers’ willen
niet verhuren

TEXEL

De in het Schotse Fraserburgh gere-
gistreerde FR-231 Ellen, hier op een 
archieffoto, ligt al geruime tijd werk-
loos in de haven van Oudeschild. De 
Texelse eigenaar van de twinrigger 
zoekt een koper voor het uit 1974 
daterende vissersvaartuig. Ze werd 
bij Van Duivendijk in Lekkerkerk 
voor rekening van de firma Ellen-
Trap als TX-14 gebouwd. De 1500 
pk Bolnes werd in 1984 vervangen 
door een 1900 pk dieselmotor. Toen 
de Texelse firma in 1992 een nieuwe 

TX-14 liet bouwen, ging de oude 
36,11 meter lange en 7,90 meter 
brede TX-14 onder Schotse vlag 
verder. Na jaren als boomkorkotter te 
hebben gevaren volgde bij Hoekman 
op Urk een verbouwing tot twinrig-
ger. Schipper Pieter Trap viste met 
de twinrigger, met een voorname-
lijk buitenlandse bemanning, in het 
noordelijke deel van de Noordzee. 
Daarbij werden de vangsten vrijwel 
wekelijks in IJmuiden afgeslagen 
en behoorde de FR-231 qua schol 
tot een van de topaanvoerders. (Foto 
W.M. den Heijer)

In afwachting van koper

Fotowedstrijd met
visserij als thema
VLISSINGEN

Zeeland heeft een fotowedstrijd 
uitgeschreven met visserij als 
thema.

De drie mooiste foto’s worden be-
kendgemaakt tijdens de Dag van de 

BRUSSEL

De visveiling van Zeebrugge en 
het European Fish Center heb-
ben de Oostendse visveiling 
overgenomen en gaan die bin-
nenkort samen exploiteren.

Het gaat om een besluit van de 
Vlaamse regering. Die hoopt dat 
met deze maatregel beide vismij-
nen beter kunnen optornen tegen 
de onmiskenbare achteruitgang 
van de visserijsector in Vlaanderen. 
Zo blijft het aantal vissersschepen 
in Belgische en Vlaamse handen 
gestaag dalen en worden ook de 
toegekende visserijquota minder. 
De vismijn van Zeebrugge en het 
European Fish Center krijgen de 
vismiin van Oostende de komende 
66 jaar in erfpacht.
Volgens voorzitter Noêl Devisch van 
de vismijn in Zeebrugge moeten de 

veilingactiviteiten in Oostende vol-
ledig worden gemoderniseerd. Dit 
betekent dat de vismijn een nieuw 
gebouw moet krijgen en dat er gein-
vesteerd moet worden in visverwer-
kende infrastructuur. 

Devisch noemt de huidige vismijn 
van Oostende totaal ongeschikt. 
De infrastructuur is er verouderd 
en het gebouw is veel te groot. De 
fusiegesprekken tussen Zeebrugge 
en Oostende begonnen ongeveer 
twintig jaar geleden maar spron-
gen steeds af, veelal om politieke 
en chauvinistische redenen. Tussen 
Zeebrugge en Oostende heeft altijd 
een grote rivaliteit bestaan op tal 
van vlakken. Dat de onderhande-
lingen tussen beide partijen vooral 
de afgelopen twee jaar sneller tot 
resultaten leidden; heeft vooral te 

maken met de komst van Devisch 
aan het hoofd van de vismijn van 
Zeebrugge. Devisch ging twee jaar 
geleden met pensioen als voorzit-
ter van de oppermachtige Belgische 
Boerenbond en had goede relaties 
met top van de Vlaamse regering en 
speciaal met de Vlaamse minister-
president Kris Peeters, die ook de 
landbouw- en visserijportefeuille in 
Vlaanderen beheert.

De Vlaamse regering komt de eer 
toe de overname door Zeebrugge 
mogelijk te hebben gemaakt. Toen 
de gemeente Oostende de gebouwen 
van de plaatselijke vismijn te koop 
aanbood, was ze er als de kippen bij 
om deze te kopen. Op die manier kon 
ze ook de regie in handen nemen 
om de samenwerking tussen de twee 
vismijnen af te dwingen. (JS)

Vismijn Zeebrugge neemt Oostendse concurrent over

Zeeuwse Visserij, op 25 september. 
Ze worden tentoongesteld in de 
Zeeuwse Visveiling in Vlissingen.
Vorig jaar werd voor het eerst een 
fotowedstrijd gehouden op deze door 
de Provincie Zeeland in samenwer-
king met het visserijbedrijfsleven ge-
organiseerde dag. Voor meer infor-
matie en voorwaarden www.zeeland.
nl/verkort/fotowedstrijd (ME)
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DIE GOEDE OUDE TIJD

Informatie van Willem Boot leert, dat de foto van 
eind veertiger jaren van de vorige eeuw is. De 
Vlaardingen VÍ  van de Vlaardingsche Stoom-
boot Maatschappij (VSM) komt aangevaren en 
doet dienst op het traject Zierikzee-Rotterdam. 
Aan de steiger met aangevaren meerstoel ligt de 
Voorne en Putten I (ex-Concordia III ), die de 
dienst Numansdorp-Willemstad onderhield. De 

RTM (Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) was 
moedermaatschappij van de VSM. Op 26 juni jl. 
plaatsten we een kleurenfoto van het veer bij Tien-
hoven. Tot voor kort woonde daar – in de woonark 
op het droge - de weduwe van de veerschipper. Van 
de kleindochter, mevrouw A. van Lierop vernamen 
we, dat haar oma op 20 mei jl. is overleden.

Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
17 augustus1940

Cornelis Appelo bouwde in 1904 de klipperaak Klasina 
op zijn werf in Zwartsluis. Een fors schip voor die tijd, 
126 ton, 26 meter lang. Later werd de naam Ambulant II 
en schipper Peper voer vanuit Overijssel door heel Ne-
derland. Het schip ging uit de vaart en lag als woonschip 
aan de Dijksgracht bij het Oosterdok in Amsterdam, ei-
genaresse was mevrouw Bok, lerares. Johan Hazekamp 
bracht de oude klipperaak terug in de vaart.

‘Toen ik negentien was, zat ik op een woonboot in de Am-
stel’,vertelt Hazekamp. ‘Ik ging maten op de tjalk Hoop op 
Zegen van Jaap Eisenloeffel. We zeilden veel met groepen van 
de christelijke Jugend uit Duitsland. Die kwamen niet geheel 
vrijwillig naar Enkhuizen en na twee seizoenen had ik er wel 
genoeg van. In 1978 kocht ik het werkschip Elise en begon 
met ijzerwerk in de Oosterhaven. We redden casco’s van de 
sloop en verbouwden ze tot charterschip. De twee mast klip-
per de Strijd en de Zwarte Valk en later de tjalk de Eendracht 
bijvoorbeeld. 
‘De Elise werd te klein en ik kocht het casco van een mooie, 
verlengde zeillogger van 1918. Later is dat de Hendrika Bartels 
geworden. Ik hield van sterk en degelijk ijzerwerk. Als de beurs 
van de eigenaar het toestond, werd het ook mooi. ’s Winters 
kwamen de charterschippers mee timmeren en lassen.’ 

Zeevaartschool
‘In 1986 werd het tijd voor een volgende stap en ik ging naar 
de zeevaartschool in Amsterdam voor derde stuurman op de 
grote handelsvaart. Ik woonde zo lang op de Jantje, een kleine 
sleepboot. Zo kwam ik vanzelf in het sleep- en bergingswerk 
terecht en voer vanaf de Dijksgracht met meerdere boten, de 
grootste met 365 pk. Daar kwam de klipperaak Rust Roest te 
koop, het schip leek me wel wat om op te wonen en ze had een 
mooie maat om mee door Frankrijk te varen. Er moest veel aan 
gebeuren, de roef en de luiken lekten, het ruim lag vol puin en 
de buikdenning was kapot”.
“Ik voer inmiddels op zee en tijdens mijn verlof begon ik de 
klipperaak te verbouwen. De stuurhut maakte ik vierkant en 
klapbaar voor het Canal du Midi. Over het ruim kwam een kap 
van ijzer. De 2 cilinder Kromhout M2 van 44 pk leek me niet 
sterk genoeg om de Rhône stroom op te komen en ik bouwde 

een DAF 615 in, 96 pk bij 2200 toeren. Daardoor kon de vloer 
van de roef ook een stuk omlaag.
‘Ik had het in Enkhuizen en daarna in Amsterdam helemaal 
gehad met alle regeltjes en voorschriften. Toen in Frankrijk 
een ambtenaar van de Voies Navigables de France aanklopte, 
stond ik al meteen op scherp. De beste man kwam alleen maar 
vertellen, dat  we een kilometer verderop beter lagen en ook 
gratis stroom en water konden krijgen!’

Spudpaal en boegschroef
‘We hebben drie keer een tocht door Frankrijk gemaakt, hele-
maal tot Sète en Narbonne aan de Middellandse zee. We bleven 
steeds zo’n zeven, acht maanden weg. Ondertussen werkte ik 
door aan het schip. Ik bouwde voor en achter een spudpaal in 
en een boegschroef. Zo konden we makkelijk varen en overal 
liggen. Heerlijk is het daar, je komt helemaal tot rust en je hebt 
nergens last van de autoriteiten.
‘Ik had altijd al plezier in de kleine, stationaire motoren, die als 
aggregaat, voor pompen of bij de ankerlier en het laad en lostuig 
werden gebruikt. Er kwamen er steeds meer aan boord. Ook 
hele oude met open krukas en nog een vliegwiel met spaken. 
Een bordje met: “Cherchez les moteurs” leverde in Frankrijk 
nogal wat reacties op. Vaak waren ze in beroerde staat en had-
den ze jaren stil gestaan. Ik heb voorin een waterdicht schot 
geplaatst en een werkplaats van acht meter gemaakt. Daar haal 
ik de motoren helemaal uit elkaar, maak ze schoon en las wat 
kapot is, of ik maak op de draaibak nieuwe onderdelen. 

‘Op evenementen liggen de schepen mooi te zijn. Meestal 
gebeurt er weinig. Eerst begon ik alles op dek en aan de kade 
uit te stallen. In Frankrijk heb je vaak landbouwmechanisatie 
dagen, een lokaal feest. De oudere schippers herkennen de 
motoren, waar ze vroeger mee werkten. Ik kreeg er steeds meer 
plezier in en nu maak ik er een hele show van. Alle motortjes 
staan te draaien, te roken en te bonken. In de waterkoeler van 
een Yanmar NT 65 k van 2,5 pk warm ik een blik knakworstjes 
op, boven de uitlaat van een liggende Deutz worden makrelen 
gerookt. Kinderen, ouden van dagen en huisvrouwen krijgen 
uitgebreid uitleg. Inmiddels ben ik bekend en word bij eve-
nementen zelfs uitgenodigd. Na twee dagen optreden, ben ik 
helemaal kapot.’ 

‘De zes mooiste heb ik hier in de huiskamer staan, 
maar mijn vrouw Margreet Bunnik is erg streng, 
ik mag ze binnen niet laten lopen. Zo heb ik een 
Fairbank met oliedruppelaar en magneet ontsteking. 
En uit Frankrijk een heel oude Japy motor van 1912, 
die op pure alcohol loopt, de wijnpomp kreeg ik er 
gratis bij. Voorin wil ik nog wel een mooie, oude 
langzaam loper neerzetten, maar eigenlijk ben ik nu 
van plan de Rust Roest te gaan verkopen. 

‘Al die regels, die op ons afkomen, ik maak me er 
zorgen over. Het casco van de Rust Roest was goed, 
de dunste plek 4,2. Om onderweg in Frankrijk geen 
problemen te krijgen, heb ik hier in Nederland het 
hele vlak en de kimmen gedubbeld. Mooi gedaan 
met kleine platen en goed door- en afgelast. Het schip 
heeft ook een Rijnattest. Maar nu komen er nieuwe 
regels aan, dat er niet gedubbeld, maar ingezet moet 
worden. Er zit ook AIS op het schip. Maar er komt 
nog veel meer op ons af, het houdt maar niet op. 
‘Ik word ook niet gelukkig van de indeling in A, 
B en C klasse in het Register van Varende Monu-
menten. Het gevolg is, dat alleen yuppen nog zo’n 
schip kunnen kopen. We hebben een aantal casco’s 
van de oude zeilschepen kunnen redden, vele zijn 
gesloopt. Nergens mochten we liggen, overal werden 
we weggestuurd. Van ons eigen geld hebben we ze 
weer opgeknapt en nooit één cent van de overheid 
ontvangen. En nu gaan gemeenten ineens de op kosten 
van particulieren opgeknapte schepen selecteren!’

De Klipperaak Rust Roest
In 1904 gebouwd bij de werf Appelo te Zwartsluis.
26 meter lang, 4, 98 breed, 1, 20 meter diepgang.
Motor DAF 615 uit 1980, 96 pk bij 2200 toeren.
Keerkoppeling PRM.

• Johan Hazekamp bij de Yanmar NT 65k uit 1950. 

De klipperaak Rust Roest

Tekst en foto’s Hajo Olij

• De gezellige huiskamer met Vendeuvre 1922, Ceres 1928 en 
Vellina Frères 1915.

Deel 459
Deze serie belicht wekelijks een repre-

sentante van het Nederlandse varende 

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

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

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

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

DE ERFENIS

De Ecolution, afgeleid van de woor-
den ecology, evolution and solution, 
vertrok de volgende dag om richting 
Sail Amsterdam te varen, vervolgens 
naar de HISWA te water in de nati-
onale hoofdstad en uiteindelijk naar 
de tweede haven van Scheveningen 
die voorlopig als thuishaven zal die-
nen. ´We gaan in de komende vier 

jaar het schip uitgebreid uitprobe-
ren. De Ecolution, het jacht van de 
toekomst als test-, demonstratie- en 
ontwikkelingschip’, vertelde Ockels. 
In de zomer van volgend jaar wil hij 
met zijn vrouw een eerste grote en 
lange reis gaan maken. Dan begint 
het echte werk met dit ‘zorgeloze 
schip’. 

In 2005 maakte Ockels zijn plannen 
voor het tot in het detail duurzaam en 
milieuvriendelijk opgebouwde jacht, 
zonder de inzet van fossiele brand-
stoffen,  bekend. Het ontwerp is van 
Gerard Dijkstra (Kompas 77) en de 
boot werd gebouwd in samenwer-
king met Marvis Jachtbouw (stoer-
sterkestalen cascobouw) en de werf 
No Limit Ships, beide in de stad 

Groningen gevestigd. Ockels heeft 
met de beide werven de besloten 
vennootschap Ecolutions opgericht. 
Het interieur van de Ecolution werd 
verzorgd door Jan des Bouvrie. 
In het voorjaar 2007 werd de kiel 
gelegd en iets meer dan drie jaar later 
werd de Ecolution opgeleverd. Een 
tijdsbestek dat enkele jaren langer 
duurde dan de aanvankelijke plan-
ning. ‘Als je iets compleet nieuws 
gaat beginnen dan verkijk je je nog 
wel eens op de voortgang van het 
bouwproces. Je denkt dat het vanaf 
de tekentafel allemaal veel sneller 
zal gaan, maar je vergeet regelmatig 

wat en dan moet er gecorrigeerd of 
aangevuld worden. 
‘We hebben aan de hand van de 
stand van de huidige technische en 
technologische ontwikkelingen naar 
een optimale innovatie en perfectie 
gestreefd. Alles wat zich onder en 
boven de  romp bevindt, is onge-
bruikelijk. Een groot aandachtspunt 
bij het bouwen was de onderlinge 

communicatie. Om alles in onder-
ling verband en alles bij elkaar te 
houden, was van essentieel belang. 
Alles hing van elkaar af en ik heb 
de grootste bewondering voor het 
ontstane teamwork.’ 

Sponsorlijst
In eerste instantie werd uitgegaan 
van een bouwprijs van 2 miljoen 
euro. Die prijs werd twee jaar later 
opgehoogd naar 3 miljoen euro en 
het uiteindelijke bedrag kwam uit op 
4 miljoen. Maar in de loop der jaren 
groeide eveneens de sponsorlijst niet 
onaanzienlijk met de Rabobank als 

de belangrijkste sponsor en finan-
cieringspartner. 
Volgens Ockels is 4 miljoen euro 
een bedrag dat kan concurreren met 
de bouw van een vergelijkbaar con-
ventioneel jacht. Het is de bedoeling 
dat Ecolutions in opdracht meerdere 
energieselfsupporting schepen gaat 
bouwen, waar mogelijk uitgerust 
met hoogrendement zonnecellen, 
met propellers onder de romp voor 
de opwekking van energie, wind-
generatoren en met hoogwaardige 
warmtepompen, warmtewisselaars, 
warmteterugwinning en LED lights. 
‘Er zijn al geïnteresseerde partijen’, 
zo liet de schipper van de Ecolution 
weten. 
Het echtpaar Ockels kwam jaren 
geleden tijdens een zeilvakantie in 
Griekenland op het idee om ooit nog 
eens een jacht te bezitten waarmee 
ze op latere leeftijd konden va-
ren en waar ze op konden wonen. 
Successievelijk kwam daarbij een 
geavanceerd en hightech schip in 
beeld. Tijdens de kiellegging tekende 
Wubbo Ockels aan dat ‘de aarde een 
ruimteschip is waar zorgvuldig mee 
moet worden omgegaan’. Vanuit die 
visie op een optimaal duurzaam, vei-
lig, comfortabel en onderhoudsarm 

• Met de Ecolution was Ockels bij roeivereniging de Hunze terug op het ‘oude honk’. (Foto Karel Zwaneveld)

Wubbo Ockels’ droom steekt energieautonoom van wal

‘Ecolution jacht van de toekomst’
Door Tjakko Kars

Onder applaus van honderden belangstellenden 
voer het energieautonome jacht Ecolution van 
oud-astronaut en hoogleraar duurzame technolo-
gie Wubbo Ockels (64) door de historische Gro-
ninger binnenstad naar het clubhuis van de Ko-
ninklijke Groninger Roeivereniging de Hunze aan 
de Zuiderhaven. Daar werd het revolutionaire 
schip, een tweemaster, met behulp van een spui-
tende champagnefles gedoopt door burgemeester 
Peter Rehwinkel en Ockels’ echtgenote Joos. ´Een 
droom wordt werkelijkheid´, zo bekende Ockels, 
die in Groningen studeerde, woonde en werkte.

Voor ‘zorgeloos schip’ begint
het echte werk volgende zomer

zeilschip, geschikt om permanent op 
te wonen en waarmee één of twee 
mensen probleemloos kunnen varen. 
Een bemanning is niet noodzakelijk 
en er kunnen ten minste vier gasten 
worden meegenomen. 

Koolstof masten
Het imposante en prachtig gestroom-
lijnde jacht is ruim 25 meter lang, 
is bijna zes meter breed en telt circa 
zestig vierkante meter leefruimte. 
Het heeft een zeiloppervlakte van 
260 vierkante meter. Elektrische lie-
ren zorgen voor de bediening. De 
twee masten, 26 meter en met een 
beam van 5,9 meter, zijn van kool-
stof gemaakt en buigen met de wind 
mee. Bij stormachtig weer buigen 
de mastpunten vijf meter door. Er 
is gekozen voor een zeilvoering met 
een high roach fully battened zeil. 
Met draaiende ongestaagde masten 
en een gefixeerde giek die doorloopt 
tot de voorstag waarop de fok vast-
zit. Gemakkelijk te bedienen, een 
single handed operation, waarbij 
gebruik wordt gemaakt elektrische 
drum winches voor de controle van 
de zeilstand. 
Voor de veiligheid aan boord is ge-
kozen voor de double-fail-safe of 
fail-ops-fail-safe principes, die zijn 
afgeleid van het Space Shuttle con-
cept, waarmee Ockels als astronaut 
al kennis heeft gemaakt. Het schip 
heeft een inklapbare kiel zodat het 
kan droogvallen.   
Als ballast fungeren 10.000 kilo 

loodzuur accu’s (onderhoudsvrije 
gel lead acid batteries) die dienen 
voor de energieopslag. In de toe-
komst kunnen ook nikkel-metaal hy-
bride accu’s worden gebruikt. Twee 
grote flexibele, adaptieve koolstof 
propellers, tussen de roeren onder 
de boot, kunnen tijdens het varen 
2x10 kW opwekken en zij genere-
ren de benodigde stroom. Als er drie 
tot vijf dagen wordt gevaren kan er 
vervolgens een maand lang energiek 
in een gematigd klimaat aan boord 
worden geleefd. 
Voor extra power en ten behoeve van 
de veiligheid zijn er naast de 2x30 
kW elektromotoren ook nog eens 
twee dieselmotoren van elk 55 kW 
geplaatst die op biodiesel kunnen 
draaien en die ook voor de extra ver-
warming in de poolstreken kunnen 
dienen. Als gevolg van de klassieke 
scheepsvorm zal er een maximale 
vaarsnelheid van tien tot elf knopen 
kunnen worden gehaald  

Lloyds’ 
De Ecolution (‘autonomie door in-
novatie’ en met de naam van Gro-
ningen op achtersteven) is gebouwd 
onder Lloyds’ certificering. Door de 
verouderde keuringseisen van de In-
spectie voor Verkeer en Waterstaat 
(IVW), die niet zijn ingesteld op de 
nieuwe ontwikkelingen van duur-
zame schepen, is het nog onduidelijk 
of het jacht onder Nederlandse vlag 
zal kunnen varen. In Engeland is 
daar door de autoriteiten al wel op 

geanticipeerd. Over deze kwestie 
zijn vragen gesteld door de Chris-
tenUnie in de Tweede Kamer, maar 
een bevredigende reactie is er nog 
niet van de bewindslieden Maria 
van der Hoeven en Tineke Huizinga 
gekomen. 
Ockels: ‘Ik heb er nog niets over 
gehoord. Dit jacht is een uitdaging 
voor de creatie van een duurzame 
samenleving en een duurzame aarde. 
Dat is onze missie die we overal met 
de Ecolution willen uitdragen.’ Hij 
werd bijgevallen door burgemees-
ter Rehwinkel die bekende ‘apetrots 
te zijn op dit in Groningen gereali-
seerde ‘symbool van duurzaamheid’. 
‘Goed voor de Groninger scheeps-
bouw en scheepvaart.’

Waanzinnig blij
Het schip werd gedoopt op vrijdag 
de dertiende van deze maand. Vrij-
dag de dertiende wordt als een onge-
luksdag beschouwd. Bovendien was 
Wubbo Ockels in het verre verleden 
lid van de roeivereniging de Hunze 
en in zijn jonge jaren verdween hij 
eens op het woelige Bergumermeer 
met een roeiboot naar de diepte. 
Nu was hij weer terug op het oude 
honk.
Dat lijken slechte voortekenen te 
zijn voor de Ecolution? ‘Nee hoor, 
ik geloof er niets van, ik ben totaal 
niet bijgelovig. Eén ding weet ik 
wel: we zijn waanzinnig blij met 
dit jacht. Laten we het daar maar 
op houden.’ (TK)

• De klipperaak als Ambulant II van schipper 
Peper.
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Spektakel op de Hegemermar
HEGEMERMAR

Dertig centimeter zat er tussen de in de gijp overslaande giek van 
Siebo Zijsling en het hoofd van een nietsvermoedende zwaarden-
man op de ‘Driuwpolle’. Er stond een dikke vier, dus dat hoofd had 
het niet overleefd. Maar het ging, op het nippertje, goed.

Dit was een van de angstige momenten in de spectaculaire wedstrijd van de 
A-klasse IFKS op de Hegemermar, dinsdag 10 augustus. Bij de start was 
het al raak met allerlei stuur- en bakboordsituaties. Regerend kampioen 
Jelle Talsma en outsider Henk Keizer van de Singelier uit Stavoren kwamen 
er het beste uit. Siebo Zijsling en Kees Jonker volgden.
Uit een stuurboordslag wrongen Siete Meeter en Henk Regts zich brutaal 
in de over bakboord liggende vloot en toen was het spel op de wagen. Zij 
moesten strafrondjes draaien om aan protest en straf van Jelle Los en Ton 
Brundel te ontkomen. 
Bij de gate aarzelden Zijsling en Jonker welke kant ze zouden nemen. De 
schepen dreven daardoor met de achterkanten tegen elkaar, zodat Zijsling 
een onbedoelde klapgijp moest opvangen. De giek scheerde met gierende 
vaart over het achterdek van de Driuwpolle, waar wonder boven wonder 
niemand werd geraakt.
In de derde route nieuw spektakel toen de schotenmannen bij Siete Meeter 
in een harde vlaag niet loslieten. De ‘Sûn en Wol’ zakte als een stervende 
zwaan op de zijkant en ging tergend langzaam om. Tien minuten later 
stond ze alweer recht overeind, met trots wapperende zeilen en de vleugel 
zelfs nog op de mast.
Bij de bovenste boei gingen Walter de Vries en Jonker, of eigenlijk zijn 
schipper Jensen, opzichtig in de fout. Ook zij probeerden van over stuur-
boord in te dringen. De Vries kwam daardoor precies voor Jonker te liggen, 
Jonker verlijerde tot op de boei. De laatste kon later nog een paar plekjes 
ophalen, De Vries niet.
Voorin tremden de Los Boys en Ton Brundel naar voren, waarbij Los tot 
vlak bij Talsma kwam, ten koste van Keizer. Hij kreeg de kans om definitief 
toe te slaan toen Talsma moest draaien voor een groepje voordewindse 
schepen met de zeilen over bakboord. Tot vlak voor de finish probeerde 
de verliezend schipper op de grens van aan de wind de eerste plek te 
heroveren, maar dat lukte hem niet.
Na afloop waren verschillende bemanningsleden licht geblesseerd. De een 
had een giek tegen z’n hoofd gekregen, een ander liep met zijn hand in 
het verband. Maar ze waren het er allemaal over eens dat het een mach-
tige zeilerij was geweest. Zelfs Siete Meeter sprak, op de zijkant van zijn 
omgeslagen schip gezeten, de memorabele woorden: ‘wat binne we moai 
fuort’ (wat zijn we mooi uit). 

Uitslag Hegemermar: 
1. Gebrs. Los, Grutte Pier; 2. Jelle Talsma, De Jonge Jan; 3. Henk Keizer, 
Singelier; 4. Siebo Zijsling, Striidber; 5. Ton Brundel, Lytse Lies; 6. Jeroen de 
Vos, Eelkje II; 7. Robert de Jong, Frisia; 8. Michiel Kalsbeek, Raerder Roek; 9. 
Henk Regts, Ut en Thús; 10. Kees Jonker, Driuwpolle; 11. Peter de Koe, Hoop 
op Zegen; 12. Martin Vlasbloem, Verwisseling; 13. Freddy van der Heide, Drie 
Gebroeders; 14. Cees Riezebos, Nooit Volmaakt; 15. Walter de Vries, Goede 
Verwachting.  Siete Meeter (dnf) kreeg 17 punten.

Los is niet te temmen
SLEATTEMERMAR

Hij kwam goed op tijd uit de start op een mooie vrije plek, dender-
de naar een derde plek in de eerste route en lag in de derde route 
op kop. Op Jelle Los stond ook bij ruim windkracht drie op de Sleat-
temermar woensdag geen maat. Hij stuurde met broer en adviseur 
Delmer hun ‘Grutte Pier’ naar de derde zege van het seizoen.

Het meest spraakmakende begin was voor Jeroen de Vos met de Eelkje 
II. Drie kwartier voor de start ging hij aan de Woudsender kant zomaar 
om. Het duurde even voordat de sleepboot er was, maar eenmaal overeind 
getrokken maakte De Vos zijn schip razendsnel in orde voor de start. 
Onderweg hoosden de bemanningsleden roef en ruim leeg, klommen in 
de mast om een val weer vast te maken en hesen de fok. Drie minuten na 
het startschot ging de Eelkje II over de lijn, dik anderhalf uur later kwam 
het schip veel droger als negende over de finish.
In die wonderbaarlijke race hielp het dat enkele schippers vrij ernstige 
fouten maakten. Peter de Koe draaide van stuurboord op de bakboordsboeg 
terwijl hij de boei en de over bakboord liggende Frisia van Robert de Jong 
naderde. Enkele scheepslengten voor de boei was De Koe in lij, zodat hij 
opsturend ruimte eiste. Die gaf De Jong niet. De rechter waterstang van de 
Hoop op Zegen pikte schipper Robert de Jong van het helmhout. Met een 
bloedend hoofd pakte hij de waterstangen van de tegenstander vast. 
Het duurde wel even voordat hij uit de benarde positie boven de loefbijter 
verlost was, en toen moest hij snel in een bootje naar de wal en vandaar 
naar het ziekenhuis in Sneek voor negentien hechtingen. De Jongs beman-
ning verliet de wedstrijd met de protestvlag. De Koe kreeg er 17 punten 
bij. Hij was in tranen, misschien ook omdat hij besefte dat degratie zijn 
deel kon worden.
De concurrenten van Los bleven ondertussen in de buurt van de koploper. 
Tony Brundel rekende bekwaam af met Michiel Kalsbeek, Jelle Talsma 
worstelde zich in een veel langere en moeizamer opmars naar een derde 
plek. Henk Regts en de dinsdag omgeslagen Siete Meeter deden goed 
mee, Siebo Zijsling stelde, net als vaker op dit water, teleur.

Uitslag Sleattemermar:
1. Gebrs. Los, Grutte Pier; 2. Tony Brundel, Lytse Lies; 3. Jelle Talsma, De 
Jonge Jan; 4. Henk Regts, Ut en Thús; 5. Siete Meeter, Sûn en wol; 6. Walter 
de Vries, Goede Verwachting; 7. Siebo Zijsling, Striidber; 8. Michiel Kalsbeek, 
Raerder Roek; 9. Jeroen de Vos, Eelkje II; 10. Henk Keizer, Singelier; 11. Kees 
Jonker, Driuwpolle; 12. Cees Riezebos, Nooit Volmaakt; 13. Freddy van der 
Heide, Drie Gebroeders.
Niet gefinished wegens averij (gebroken giek) Martin Vlasbloem, Verwisse-
ling. Diskwalificatie Peter de Koe, Hoop op Zegen (‘goede zeemanschap’) en 
Robert de Jong, Frisia (loef en lij). De Jong dreigde nog een aanklacht bij de 
politie in de dienen. Daar zag hij, na een goed gesprek, van af. 

• Links Henk Regts, rechts de gebr. Los. 

Behoudend manoeuvreren 
op Tsjûkemar
TSJUKEMAR

Alsof de vloot onder de indruk was van de vete tussen Peter de 
Koe en Robert de Jong, zo behoudend werd er donderdag gezeild 
op de Tsjûkemar. Misschien kwam het ook van de schifterige wind. 
De eerste start was al massaal vals, de tweede werd drie seconden 
voor het schot afgebroken vanwege de krimp.

In de laatste route legde wedstrijdleider Gerlof van Wieren een blauwe 
boei bij om het in de opnieuw krimpende wind geschonden kruisrak te 
herstellen. Koploper Ton Brundel zag de ton niet en bedacht zo gauw niet 
dat volgens de regels deze bakboord van de vorige lag. Hij zeilde rechtuit. 
Achtervolger Jelle Los ontdekte het nieuwe merkteken even eerder, draaide 
binnendoor en lag toen ineens veel gunstiger.
Bij de boei lag Brundel toch nog op kop en hij vergrootte zijn voorsprong 
doordat Los elk risico op een protest vermeed en met een brede haal over 
stuurboord achter hem langs ging. Toen kreeg Brundel de wind van voren en 
Los van achteren, zodat de natuurlijke orde werd hersteld. De Gebroeders 
uit Warns en Leeuwarden, domicilie It Heidenskip, werden voor de vierde 
keer in deze competitie met hun ‘Grutte Pier’ eerste. Gelukkig konden 
ze tot op de laatste dag geen kampioen worden, door de wedstrijd van 
maandag in Stavoren, waar ze 17 punten kregen.
Achter de koploper was het boeiend. Er werd voorzichtig gezeild, alsof 
bij iedereen de schrik in de benen was geslagen na de ‘moordaanslag’ op 
Robert de Jong. Althans, in die bewoordingen spraken vader en zoon uit 
Lemmer over de aanvaring met Peter de Koe, die echter volgens de jury 
minstens zo erg aan De Jong zelf te wijten was. Hij had, loef liggend, moeten 
opsturen om een aanvaring te voorkomen. Zijn als adviseur meevarende 
vader Jelle Jan de Jong had dat aanvankelijk kennelijk evenmin in de gaten 
als de schipper zelf. Een dag later waren ze tot bedaren gekomen. 
De Driuwpolle, in de voorgaande dagen een onberekenbaar element, deed 
goed mee. Schipper Kees Jonker was met bemanningsleden op begrafe-
nis. Sieb Meijer, bezig met promotie uit de B- naar de A-klasse, viel 
met bemanningsleden voor hem in. Stuurman Jensen  had deze dag veel 
geleerd, zei hij later.
Henk Keizer, in het begin koploper, zakte terug toen de wind afnam. 
Michiel Kalsbeek en Henk Regts klommen in het lichte weer wat op. 
De Gebrs. Los vervingen toen tijdig hun zware fok door lichter doek. 
Regerend kampioen Jelle Talsma daarentegen kon zich met De Jonge 
Jan niet handhaven. 

Uitslag Tsjûkemar: 
1. Jelle Los, Grutte Pier; 2. Ton Brundel, Lytse Lies; 3. Michiel Kalsbeek, Raerder 
Roek; 4. Henk Regts, Ut en Thús; 5. Siebo Zijsling, Striidber; 6. Henk Keizer, 
Singelier; 7. Jeroen de Vos, Eelkje II; 8. Kees Jonker, Driuwpolle; 9. Martin 
Vlasbloem, Verwisseling; 10. Jelle Talsma, De Jonge Jan; 11. Siete Meeter, 
Sûn en wol; 12. Freddy van der Heide, Drie Gebroeders; 13. Walter de Vries, 
Goede Verwachting; 14. Peter de Koe, Hoop op Zegen; 15. Robert de Jong, 
Frisia; 16 Cees Riezebos, Nooit Volmaakt. 

Toch nog spanning
LEMMER

Als de Gebrs. Los vrijdag niet al te beroerd uit de start zouden ko-
men en de concurrentie niet te best, waren ze vrijdagavond prak-
tisch IFKS-kampioen. Na vier overwinningen had de Grutte Pier 
zijn macht afdoende getoond. Maar het kwam anders. Na een zeer 
moeizaam begin veroverde Los met het nodige geluk nog net een 
zevende plekje.

Uiterst behoedzaam, om elke kans op protest te vermijden, zeilden de Los 
Boys de laatste tientallen meters voor het startschot rond. Het gevolg was 
voorspelbaar: een matig begin in de Lemster baai. Dat hinderde tot nog 
toe nooit, want het schip heeft genoeg macht om elke achterstand goed 
te maken. Maar nu zat het tegen. De wind ruimde in het eerste kruisrak,  
zodat de volgorde totaal veranderde.
Walter de Vries van de Goede Verwachting kwam daardoor onverwachts 
naar de kop en Jelle Talsma, regerend kampioen nog en derde in het klas-
sement, zeilde net voor Henk Regts en Siebo Zijsling als derde om de 
boei. Jelle Los was achtste, maar de achtervolgers Siete Meeter en Michiel 
Kalsbeek kwamen beter om de boei. Daar profiteerde Ton Brundel van. 
Hij schoof, geholpen door een weer krimpende wind en een groot inzicht, 
van de elfde naar de zesde plaats.
Toen nam de wind in kracht af. Los was een van de weinigen die meteen 
reageerde door de lichtweerfok aan te slaan. De anderen concentreerden 
zich op tegenstanders, of ze waren te lui. Zo verloor Henk Regts twee 
plekjes, kon Michiel Kalsbeek wat naar voren opschuiven en bleef Ton 
Brundel op een zevende plekje hangen, net voor Jelle Los.
In het voorlaatste rak sloeg Jelle Talsma een loefaanval van Siebo Zijsling 
af. De nummers 3 en 4 in het klassement tot dan toe brachten elkaar dik 
zestig meter uit koers, maar kwamen net op tijd bij zinnen. Kees Jonker, nu 
mooi voorin zeilend, kon er niet van profiteren en bleef achter hen vierde. 
Henk Regts was al teruggevallen naar een vijfde plek. 
In het laatste ruimewindse rak was te zien wie dit kampioenschap in 2010 
verdiende. Ton Brundel verzuimde na de bovenste boei op tijd te reageren 
op een loefaanval van Jelle Los. Toen die langszij kwam, zette Brundel te 
laat de loefpartij in. Het verzuim werd hem noodlottig. Op de finish lag de 
Lytse Lies achter de Grutte Pier. Deze keer waren de namen in meerdere 
opzichten toepasselijk. Met een zevende plaats beperkte Los de schade. 
Maar de spanning in het klassement was terug omdat Jelle Talsma tweede 
was geworden.

Uitslag Lemmer (dag 1): 
1. Walter de Vries, Goede Verwachting; 2. Jelle Talsma, De Jonge Jan; 3. Siebo 
Zijsling, Striidber; 4. Kees Jonker, Driuwpolle; 5. Henk Regts, Ut en Thús; 6. 
Michiel Kalsbeek, Raerder Roek; 7. Gebrs. Los, Grutte Pier; 8. Ton Brundel, 
Lytse Lies; 9. Martin Vlasbloem, Verwisseling; 10. Jeroen de Vos, Eelkje II; 11. 
Siete Meeter, Sûn en Wol; 12. Henk Keizer, Singelier; 13. Peter de Koe, Hoop 
op Zegen; 14. Cees Riezebos, Nooit Volmaakt; 15. Freddy van der Heide, Drie 
Gebroeders; 16. Robert de Jong, Frisia. 

Bizarre finale, 
terechte winnaar
LEMMER

De weerman had 4 Bf uit het Noordoosten voorzien, het was zater-
dag twee uur bij Lemmer nauwelijks 1 uit alle oostelijke richtingen. 
De start werd daarom twintig minuten uitgesteld. De finale van de 
IFKS-competitie 2010 begon pas om half drie.

Henk Regts, Gebroeders Los, Ton Brundel en Jeroen de Vos hadden het 
beste eerste kruisrak bij een zuchtje wind, die heen en weer ging tussen 
O en ZO. De Grutte Pier, die 4,4 punten voor lag op regerend kampioen 
en nummer twee in het klassement De Jonge Jan van Jelle Talsma, leek 
toen al binnen.
Maar op weg naar de twee lage tonnen van de gate viel de wind weg. Het 
duurde dik twintig minuten voordat de eersten de paar honderd meter naar 
zee hadden afgelegd. Toen lag Ton Brundel op kop, Los op de zevende 
plek, Talsma daar iets voor. Zeilen kon je het amper noemen. De schepen 
dreven. Als er bij een paar deelnemers een licht vlaagje langs streek, 
wonnen ze vier of vijf plaatsen. Ze konden ook voor dood stilvallen, zoals 
Siebo Zijsling overkwam en even later Ton Brundel. Die twee kozen de 
bakboordsboei van de gate, Los en Talsma de andere kant. Die leidde naar 
de wal bij Tacozijl en vandaar langs de dijk en het strand naar de hoogste 
boei. Juist daar vertoonden de rimpelingen zich op het water die een licht 
briesje aankondigden.
Oude schippers spreken in zo’n geval de mantra uit dat het ‘puur geluks-
zeilen’ is. De nieuwe wedstrijdgeneratie neemt waar dat ook in zulke 
omstandigheden kwaliteit boven komt. Na anderhalf uur hopeloos rond-
drijven lagen de eerste vijf van het klassement voorop. Alleen Peter de 
Koe, die ook voor de slag langs het strand koos, deed het beter dan men 
gezien zijn puntentotaal zou verwachten. Zijn zesde plek was net één te 
weinig om degradatie te voorkomen. Ineens herinnerden toeschouwers zich 
dat de Los Boys twee uur voor de start al op het water waren geweest om 
de kleine a’s te zien zeilen. Het ging hen niet zozeer om de prestaties van 
hun collega’s, maar meer om de windbanen bij oostenwind te bestuderen. 
Die lagen er drie uren later nog net zo in, en dertig jaar geleden bij deze 
windrichting ook al. 
De goede voorbereiding op deze finalewedstrijd wierp vruchten af. Wat 
een hopeloze missie leek, vanuit de achterhoede naar voren zeilen, werd 
een zegetocht. In één lange slag door de goede windbaan zeilde de Grutte 
Pier naar de finish, die er vanwege de stilte vroeg in was gelegd. De Jonge 
Jan volgde met succes bijna dezelfde route. Zo werden de nieuwe en de 
oude kampioen, de nummers 1 en 2 in het klassement, ook 1 en 2 in deze 
wedstrijd. Henk Regts veroverde met zijn aankomst als vierde de derde 
podiumplek. Soms berust geluk gewoon op kunde en inzet.

Uitslag Lemmer (dag 2): 
1. Gebrs. Los, Grutte Pier; 2. Jelle Talsma, De Jonge Jan; 3. Michiel Kalsbeek, 
Raerder Roek; 4. Henk Regts, Ut en Thús; 5. Ton Brundel, Lytse Lies; 6. Peter 
de Koe, Hoop op Zegen; 7. Kees Jonker, Driuwpolle; 8. Martin Vlasbloem, 
Verwisseling; 9. Cees Riezebos, Nooit Volmaakt; 10. Walter de Vries, Goede 
Verwachting; 11. Freddy van der Heide, Drie Gebroeders; 12. Siete Meeter, 
Sûn en Wol; 13. Jeroen de Vos, Eelkje II; 14. Siebo Zysling, Striidber. Henk 
Keizer, Singelier, en Robert de Jong, Frisia, kwamen te laat bij de finish en 
kregen wegens dnf 17 punten.   

• De bij Sloten gewond geraakte 
schipper Robert de Jong van 
de Frisia overweegt aangifte 

te doen tegen Peter de Koe. De 
Jong raakt gewond, valt over-
boord en klampt zich vast aan 
de opsteker van De Koe. Vanaf 
dat schip wordt hij uiteindelijk 
naar de wal gebracht waar een 

ambulance hem afvoert.

• Winnaar Walter de Vries ligt ruim voor 
op Siebo Zijsling (links) en de als tweede 
eindigende Jelle Talsma.

• Schipper Robert de 
Jong van de Frisia 
uit Lemmer wordt 

geraakt door de 
opsteker van Peter 

de Koe die zich nog 
tussen de boei en de 
Frisia wil wurmen. 

• Ondanks dat Jeroen 
de Vos met de Eelkje2 
een half uur voor de 

start omsloeg, ein-
digde De Vos toch als 

nog negende.

• De Los Boys 
(voorgrond) voor 
het eerst dit jaar 
niet in de voor-
hoede. 

Tekst Klaas Jansma, 
foto’s Marten Sandburg / Penn
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Aan de daling van de huren en vrachten voor de capesizers lijkt een 
einde te zijn gekomen al ligt de Chinese invoer van ijzererts nog 
op een laag niveau. Die invoer is voor de capesizers de drijvende 
kracht, wel neemt het vervoer van kolen toe door de bouw van ko-
len gestookte energiecentrales in vooral India en China. Indonesië is 
een belangrijke leverancier van kolen waarvan tot nu toe vooral de 
supramaxen profiteren. 
De Ocean Duke (180.300dwt, 2010) werd gecharterd oplevering Rot-
terdam voor een Atlantische rondreis, teruglevering West Europa voor $ 
15.000 per dag. Ook bij periode charters gingen de huren wat omhoog. 
De Epic (182.000dwt, 2010) werd voor 11/13 maanden gecharterd 
voor $ 30.500 per dag. 
De congestie in de Chinese havens is opgelost en zelfs al gaat de import 
van ijzererts in het 4e kwartaal flink omhog, dan zal het nog wel even 
duren voor de huren weer op een redelijk niveau liggen. 
Voor de panamaxen was er nauwelijks een verandering in een zwakke 
markt, op de Atlantische routes wordt wel wat meer betaald dan in het 
Verre Oosten. De Berlin (76.524dwt, 2009) werd gecharterd voor 2 
of 3 Atlantische reizen voor $ 28.500 per dag, de Maritime Wisdom 

(73.350dwt, 1993) werd gecharterd oplevering Inchon, via Noord 
Pacific, teruglevering Singapore/Japan voor $ 15.000 per dag. Zolang 
de markt voor de capesizers slecht is zal de markt voor de panamaxen 
zwak blijven.
Voor de supramaxen zijn vooral de reizen vanaf de US Gulf en de 
Oostkust van Zuid Amerika interessant. De Medi Firenze (58.722dwt, 
2008) werd gecharterd oplevering Itaquai, teruglevering Singapore/Ja-
pan voor $ 26.000 per dag plus een ballastbonus van $ 325.000. Op de 
andere routes, zowel op de Atlantische als in het Verre Oosten zijn de 
huren voor de supramaxen een stuk lager. De Dimitris S (48.821dwt, 
2004) werd voor 2 Atlantische reizen gecharterd voor $ 16.250 per 
dag, de Griffon (46.635dwt, 1995) werd gecharterd oplevering Filip-
pijnen, via Zuid Oost Azië, teruglevering Taiwan voor $ 17.000 per dag. 
In de containermarkt neemt het aantal opgelegde schepen nog steeds 
af. De lijnoperators slagen erin om hogere vrachtprijzen af te dwin-
gen, vooral op de routes Azië/Verenigde Staten. De capaciteit op 
deze routes werd vergroot. De Northern Reliance (3.538teu, 1994) 
en de Northern Honour (3.538teu, 1995) werden voor 12 maanden 
gecharterd voor $ 16.800 per dag elk. Met de twijfels over het eco-
nomische herstel in zowel de Verenigde Staten als in de meeste EU-
landen is de toekomst van de containermarkt moeilijk te voorspellen. 
In de tankermarkt worden er al vlcc’s opgelegd in afwachting van betere 
tijden.Onder andere Maersk Tankers weigerde reizen te accepteren 
waarbij de vracht zelfs de operationele kosten niet dekte. De vrachten 
voor reizen met vlcc’s vanuit de Golf naar Japan daalden tot worldscale 
47 of ongeveer $ 6.200 per dag. Wel een verschil met de $ 88.300 per 
dag dat in januari dit jaar nog werd betaald voor zo’n reis. 
De slopers betalen inmiddels minder voor sloopschepen, slecht nieuws 
voor reders met oudere tankers. Een opleving van het olieverbruik 
zal voornamelijk van landen als India en China moeten komen, in de 
gevestigde industrielanden neemt het verbruik eerder af dan toe. In 
de maand van de Ramadan zal het aanbod van ruwe olie waarschijn-
lijk wat afnemen. De vrachten voor de aframaxen voor reizen in het 
Verre Oosten daalden tot rond worldscale 100 of ongeveer $ 6.500 
per dag. De Emerald Queen (107.176dwt, 1997) kreeg voor een reis 
van Thailand naar Maleisië een lumpsum van $ 350.000.

Eind aan daling voor capesizers

vrachtenmarkt

wacht te kooi

Dat zal ze leren!
Rouen, zaterdagmiddag. Nog wat 
rommelen aan dek en we zijn klaar 
voor vandaag.
Zoals dat wel vaker gebeurt, 
loopt de vrije middag anders dan 
gedacht. De zwarte bende stapt 
aan boord. Twintig man en een 
hond. Nadat drie van hen terug 
naar hun auto’s moeten om hun 
identiteitsbewijs op te halen, ISPS 
weet je wel, moeten we er toch 
aan geloven.
De commandant, of hoe de leider 
van zo’n roedel douanemensen 
mag heten, deelt mij mee dat de 
voltallige bemanning zich moet 
verzamelen in de messroom.
‘Gaat het om een routinecontrole’, 
vraag ik beleefd.
Nadat hij dit beaamt, weiger ik 
mijn bemanning als een kudde 
makke schapen in de messroom te 
laten drijven. Net denk ik, dat zal 
ze leren, als er een lid van de ploeg 
zijn hoofd om de hoek steekt. Hij 
heeft wat gevonden!
Met een gezicht dat het midden 
houdt tussen triomf en dat van een 
kind dat het eerste paasei heeft 
gevonden, ploft hij een vuilniszak 
op tafel. Twee sloffen sigaretten en 
vijf pakjes shag zitten daarin.
‘Gevonden! Op het schavotje!’ Hij 
is er écht blij mee.
Ik moet ervan zuchten, dit is de 
tweede keer dat er bij mij aan 
boord verstopte rookwaar wordt 
gevonden.    Terwijl ik mijn Mr. 
Bean-dat heb-ik-weer-gezicht 
opzet om te laten blijken hoe erg 
ik het vind, neem ik mij voor de 
dader te vinden.
De zoektocht gaat door, hutten 
worden doorzocht, de hond snuf-
felt rond of er misschien nog drugs 
zijn verstopt. In de tussentijd doe 
ik mijn privé-onderzoekje en al 

gauw staat de schuldige, de derde 
machinist, voor mij.
Ik spreek hem vermanend toe en 
stuur hem naar beneden. ‘Jij blijft 
in je hut; men zal jou beslist nog 
willen spreken!’
Hij gaat weg, zijn handen tril-
len.
Nadat het gehele schip is door-
zocht verneem ik van de com-
mandant dat ze vertrekken. ‘En 
de gevonden sigaretten?’
Hij haalt zijn schouders op. ‘Die 
vergeten we maar.’
Toffe peer, moet ik zeggen. Maar 
zo leert die derde er niets van en 
is het de volgende haven weer 
raak.
Daarom zit hij even later weer in 
mijn kantoor met tegenover zich 
een grimmig kijkende douanebe-
ambte. Die vertelt hem dat zijn 
naam tot in de lengte van dagen 
zal worden opgeslagen in hun 
computers en dat hij altijd extra 
gecontroleerd gaat worden.
Knalrood druipt de derde af. Ik 
bedankt de commandant. ‘Fijn dat 
u mee wilde spelen. Wist u dat u 
toneeltalent heeft?’
De commandant glimlacht, geeft 
mij een hand en vertrekt. Soms 
vallen die lui van de zwarte bende 
wel mee.

Z WA R E  K E ES

‘WiFi maakt het mogelijk voor 
zeelieden om met hun vrouw en 
kinderen te ontbijten. Het kan een 
revolutie in de scheepvaart zijn die 
een naderende crisis door een tekort 
aan goed geschoolde zeelieden kan 
afwenden. WiFi in alle zeehavens 
maakt het aantrekkelijker voor jon-
geren om voor een maritiem beroep 
te kiezen.’ 

Broadband at Sea
Martin Dorsman, vice-voorzitter 
van de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders (KVNR), vindt 
het een prima idee. ‘Hier staan wij 
100% achter. Contact met het thuis-
front is heel belangrijk en internetten 
via de satelliet is duur. Een aantal 
Nederlandse reders doen overigens 
al mee met het project Broadband at 
Sea. Dat onderzoekt de mogelijkhe-
den die breedband internet biedt aan 
boord, zoals machinekamercontrole 
op afstand, automatisch updaten van 
elektronische kaarten en voorraad-
beheer vanaf de wal. Belangrijk in 
dit project is ook snel internet en 
e-mail voor de bemanning.’ 
Internetverbinding aan boord is 
een aanbeveling van de Taskforce 
Arbeidsmarkt Zeevarenden (TAZ) 
waarin de KVNR samenwerkt met 
de maritieme vakorganisatie Nauti-
lus NL, het nautisch onderwijs en de 
Nederlandse Vereniging van Kapi-
teins ter Koopvaardij (NVKK).

Vakbondsbestuurder Marcel van 
den Broek van Nautilus, vindt het 
een loffelijk streven van de Fili-
pijnse. ‘Er zijn nog zat schepen 
zonder internet en op veel schepen 
mogen de satellietverbindingen al-
leen worden gebruikt voor zakelijk 
verkeer. Bemanningsleden moeten 
dan in de haven naar een internet-
café om met familieleden te kun-
nen mailen, skypen of chatten. In 
Nederland hebben schepen over het 
algemeen wel internet, maar het is 
natuurlijk kostbaar om constant on 
line te zijn. Het e-mailen van platte 
teksten is dan vaak wel mogelijk. Die 
worden dan allemaal tegelijk, één 
of twee keer per dag. In een snelle 
elektronische burst verzonden. Dan 
vallen de kosten mee.’ 
Het lijkt Van den Broek een enorme 
vooruitgang wanneer in alle havens 
WiFi beschikbaar komt voor beman-
ningen. ‘Een club als Maersk is nu 
bezig om WiFi wereldwijd op de 
eigen containerterminals te instal-
leren, maar over het algemeen gaat 
het moeizaam.’ 
 
Antwerpen trendsetter
Het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen startte anderhalf jaar 
terug al met een dekkend WiFi 
netwerk voor de scheepvaart. Het 
netwerk, Antwerpport genaamd, is 
beschikbaar voor zeevaart en binnen-
vaart. De dienst is gratis. ‘Schepen 

die de haven aanlopen kunnen via 
hun agent of de aalmoezenier een 
toegangscode krijgen waarna de 
bemanningsleden met hun eigen 
laptop, smartphone of I-pad  in kun-
nen loggen’, zegt de assistente van 
havenwebmaster Nick van Bosch 
die met vakantie is.
’Wel zit er een limiet op het aantal 
MB’s per gebruiker. Je kunt geen 
speelfilm downloaden, maar e-

mailen, foto’s versturen, skypen of 
chatten kan zonder problemen. Het 
WiFi-net dekt de hele haven. Je moet 
alleen niet diep in het schip gaan 
zitten, dan heb je geen bereik. Maar 
er staan overal zendmasten.’ 
De reacties zijn zeer positief. ‘De 
opvarenden zijn super tevreden. Ze 
kunnen zo op een zeer goedkope 
manier contact onderhouden met 
vrienden en familie. Vroeger moes-
ten ze vaak voor veel geld naar het 

buitenland bellen.’ Uit de ervaringen 
met WiFi in Antwerpen blijkt dat 
het opzetten en onderhouden van 
een WiFi-netwerk in een haven geen 
probleem is. 

WiFi-lobby
Magsaysay-Ho wil de komende 
tijd bij havenautoriteiten lobbyen 
om in hun havens WiFi-netwerken 
op te tuigen. ‘De scheepvaart is een 

beetje langzaam met het adopteren 
van nieuwe technieken. Veel beleids-
makers in de scheepvaartindustrie 
zijn nog van een generatie die zich 
niet bewust is van het feit dat alles 
on line gratis is. Wij hebben echter 
een nieuwe generatie zeelieden in 
dienst die gewend is om alles on 
line te regelen. Filippijnse zeelieden 
spenderen nu een flink deel van hun 
gage aan het bellen en mailen naar 
huis. Met gratis WiFi in de havens 

• Kaart: Het WiFi netwerk in de Antwerpse haven

Antwerpen biedt varenden al anderhalf jaar gratis WiFi aan

Gratis WiFi in zeehavens maakt 
maritiem beroep aantrekkelijker
Door Hans Heynen

Wanneer havenautoriteiten in zeehavens WIFi ver-
bindingen beschikbaar stellen aan opvarenden van 
zeeschepen wordt het beroep een stuk aantrekke-
lijker. ‘Het zal de kwaliteit van leven van grote hoe-
veelheden zeelieden.’ Dat stelde Doris Magsaysay-
Ho, directrice van het Filipijnse bemanningsbureau 
Magsaysay, het grootste bemanningsbureau ter 
wereld, op een bijeenkomst in Londen. 

‘Jongere zeelieden hebben 
ander verwchtingspatroon’

door Fleur van der Laan

FEUILLETON

ON DER DE STER R EN

kunnen zij aan boord on line met hun 
familie communiceren. Dat verbetert 
hun leven.’ 
Goede internetverbindingen voor 
werknemers maakt de maritieme 
sector concurrerender met andere 
internationaal opererende bedrijfs-
takken’, stelt Magsaysay-Ho, ‘De 
strijdt om schaarser wordende ar-
beidskrachten zal straks niet zozeer 
tussen reders woeden, maar vooral 
tussen de scheepvaartsector en ande-
re internationaal opererende sectoren 
in landen als Quatar, Macau, Dubai 
en Singapore. De industrie moet zich 
goed realiseren dat ze een strijd om 
talent voeren die de komende jaren 
alleen maar harder wordt. De sector 
kan die strijd alleen winnen wanneer 
ze samenwerkt. 
‘In alle onderzoeken die ons bureau 
onder bemanningen uitvoert komt 
daarbij naar voren dat het niet al-
leen om het geld gaat. Officieren 
vinden de stabiliteit, de carrièremo-
gelijkheden op langere termijn en 
een goed verzorgde werkomgeving 
vaak belangrijker. Wanneer reders 
daarin niet voldoende investeren en 
de bemanning zien als deel van de 
operationele kosten, zal het moei-
lijk worden mensen te overtuigen 
om serieus een maritieme carrière 
op te bouwen.’ De internationale 
scheepvaartsector heeft gelukkig 
ook een aantal sterke punten in ver-
gelijking met andere sectoren. ‘Er 
zijn internationale afspraken over 
regels en standaarden die elders niet 
voorkomen.’  
Van den Broek denkt dat de op-
mars van Internet niet te stuiten 
is. ‘Wereldwijd gratis met elkaar 
communiceren was tien jaar gele-
den ondenkbaar, nu ligt dat anders, 
jongeren hebben een ander verwach-
tingspatroon.’    

www.knvts.nl
www.nautilusnl.org

www.intermanager.org
www.taz.nu

www.portofantwerp.com
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Alvaro de Torres stond gepoetst 
en gekamd te popelen bij de 
gangway. Hij haakte zijn arm in 

de mijne en we wandelden met Boris 
langs de kade. Dit keer sloegen we 
rechtsaf naar het Saint Malo buiten de 
muren, dat tegen de golven beschermd 
werd door een lange zeewering. Op 
kleine afstand van de pier lag een fort, 
dat alleen bij eb lopend te bereiken 
was. Nu botste het water wild tegen de 
granieten muren. De zon was nog niet 
onder, maar de hemel oogde grijs en 
in de verte dreigden zwarte wolken. 
Wat begon als miezerregen groeide 
snel uit tot een fikse bui. Alvaro trok 
zijn jas uit en wilde die boven mijn 
hoofd houden, maar verder dan mijn 
schouders kwam hij niet.
‘Kom mee!’ Hij trok me een hotel 
binnen. Achter een grote glazen pui, 
die uitzicht gaf op de almaar woester 
wordende zee, namen we plaats aan 
een tafeltje en bestelden bier. Aan de 
wand van de bar hingen foto’s van het 
hotel, waarop gitzwarte luchten te zien 
waren, en golven zo hoog dat ze door 
de glazen gevel waarachter wij zaten 
naar binnen kwamen. Alvaro keek ang-
stig. De ober zette de drank op tafel. 
‘Mooi gezicht, niet? Het gebeurt eens 
per jaar.’
‘Toch niet vandaag?’, huiverde Alvaro. 
‘Dat kan maar zo. Heeft u al naar bui-
ten gekeken?’
Het was springtij en de vloed stuwde 
het water al over de boulevard.
‘U kunt ook boven gaan zitten als u 
het niet vertrouwt’, lachte de waard. 
‘Blijft u eten?’
‘Voorlopig kunnen we niet over straat. 
Wat biedt het menu?’, vroeg ik.
‘Zeevruchten en gepocheerde zalm.’
Alvaro, die ons romantische tête-à-
tête diner in het water zag vallen, 
knikte teleurgesteld. ‘We blijven.’ Hij 
had gehoopt met mij in een overvol 
restaurant te kunnen pronken. Maar 
aan de toog zaten alleen wat dronken 
opa’s die bij onze binnenkomst niet 
eens hadden opgekeken.

Door Lies Russel

AMSTERDAM

Dronken officieren op de brug, het ont-
breken van de voorgeschreven uitkijk en 
het niet gebruiken van het wachtalarm 
maakten het mogelijk dat ‘een bizarre’ 
aanvaring geheel onopgemerkt plaats-
had. Dat is kort samengevat de conclusie 
van de Raad voor de Scheepvaart in de 
schriftelijk uitspraak over een aanvaring 
in de Botnische Golf waarbij de Dintel-
borg (Wagenborg) een deel van de vuur-
toren van Armbagen, compleet met heli-
platform, meenam.

Dat kwam de, overigens meteen ontslagen, 
Oekraïense tweede en derde stuurman op twee 
jaar ontneming van de vaarbevoegdheid te 
staan. De aanvaring gebeurde op 28 febru-
ari 2009. Dit voorjaar was de zitting van de 

Raad voor de Scheepvaart. Een uitzonder-
lijke zitting, want er verscheen niemand, de 
opgeroepen getuigen niet en de betrokkenen 
al helemaal niet.
In zijn schriftelijke uitspraak geeft de raad de 
volgende leringen:
1)  Correct gebruik van het wachtalarm had de 

aanvaring kunnen voorkomen; de kapitein 
mag geen onduidelijkheid laten bestaan over 
het gebruik van het wachtalarm. Bij gebruik 
van een stuurautomaat dient het wachtalarm 
altijd te zijn ingeschakeld.

2)  Tijdens de nacht is een uitkijk op de brug 
voorgeschreven. Als er een uitkijk op post 
had gestaan, had de aanvaring hoogstwaar-
schijnlijk niet plaatsgehad.

3)  Met een alcoholgehalte boven 350 UGL 
is het wettelijk verboden wacht te lopen. 
Daarnaast was aan boord van de Dintel-
borg elk alcoholgebruik vanaf vier uur 

voor aanvang van de wacht verboden. Er 
was voor de kapitein voldoende aanleiding 
om een ademtest af te nemen bij de derde 
stuurman die op wacht stond en de tweede 
stuurman die om 24 uur de wacht moest 
overnemen.

Allen verantwoordelijk
De Raad stelt naar aanleiding van de bevindin-
gen dat bij het overdragen van de functies van 
gezagvoerders en hoofden van dienst steeds 
grondig aandacht dient te worden besteed aan 
de geschiktheid van het toegewezen personeel. 
‘Het uitwisselen van informatie die relevant 
is voor de beoordeling van de geschiktheid 
van personeel voor de uitoefening van een 
functie verdient nadere aandacht in de regel-
geving.’
Verder dragen bij het toezicht op alcoholge-
bruik alle bemanningsleden verantwoordelijk-

heid. De raad beveelt aan dat gezagvoerders 
dit nadrukkelijk onder de aandacht van hun 
bemanningen brengen. Bij de uitgifte van grote 
hoeveelheden drank dient de kapitein in elk 
geval alert te zijn op drankmisbruik.
De directie van Wagenborg liet ons na de zit-
ting weten dat het hier ging om ‘twee rotte ap-
pelen in de mand’, die meteen zijn verwijderd; 
geen reden voor beleidswijzigingen.
De hele uitspraak, waarin de ganse ‘bizarre’ 
geschiedenis wordt beschreven, staat op www.
raadvoordescheepvaart.nl 

Dit is de op twee na laatste schriftelijke uit-
spraak van de Raad voor de Scheepvaart. Bin-
nenkort volgen nog de schriftelijke uitspraken 
over de brand op het Kustwachtschip Waker 
en over de stranding van de Akti N, de Libe-
riaanse tanker die vastliep voor de boulevard 
van Vlissingen.

Uitspraak Raad voor de Scheepvaart

‘Hele bemanning moet toezicht houden op alcoholgebruik’

Door Willem Moojen

Jachtvervoer over zee is van bij-
lading uitgegroeid tot een vol-
wasssen bedrijfstak met rede-
rij Sevenstar, onderdeel van de 
Amsterdamse rederij Spliethoff, 
als marktleider. Gemiddeld ver-
scheept de rederij nu jaarlijks 
zo’n 1200 jachten. Ze gaan de 
hele wereld over, meestal in 
opdracht van eigenaren die wel-
eens een ander vaargebied wil-
len verkennen.

Uitgekeken op het IJsselmeer of de 
Zeeuwse stromen, kies een exoti-
scher vaargebied en laat je boot er-
heen brengen. Dat scheelt een lange 
oversteek en je ontwijkt slecht weer 
op zee. Dat is het idee dat intussen in 
brede kring is doorgedrongen. Zo is 
het voor een Amerikaan bijvoorbeeld 

Op- en afvaartregeling 
Antwerpen versoepeld
ANTWERPEN

Sinds alle drempels boven Hansweert 
op de nieuwe streefdiepte zijn gebag-
gerd, werd op 1 augustus  een wijzi-
ging in het op- en afvaartreglement 
van en naar Antwerpen doorgevoerd. 
Dat meldde het Gemeenschappelijk 
Nautisch Beheer. Daardoor kunnen 
voortaan grote containerschepen met 
meer diepgang vanuit Antwerpen 
vertrekken. De maximale diepgang 
bij afvaart is 140 decimeter, maar 
voor de containervaart met sche-
pen tot 340 m lang worden grotere 
diepgangen toegelaten. Er moet wel 
aan drie voorwaarden voldaan wor-
den. Het schip moet een tijvenster 
van minimaal 60 minuten hebben; 
de diepgang van 150 decimeter mag 
niet worden overschreden en alle 

• Onlangs loste de Ankergracht met haar eigen kranen vijf jachten in IJmuiden. Het schip had een reis gemaakt van Istanbul, Genua, Palma de Mal-
lorca, Gibraltar en Southampton naar IJmuiden. Vandaar voer het verder via Bremerhaven en Kalundborg naar Hamina in Finland. (Foto Willem 
Moojen)

Met eigen boot op vakantie naar exotische bestemming

Wereldwijd vervoer jachten 
groeit uit tot belangrijke 
poot Rederij Spliethoff

en Mallorca. Later werden ook Italië 
en Kroatië aangelopen.
Eind 1996 werd de sprong naar Flo-
rida gemaakt door dekruimte te char-
teren op vrachtschepen, onder meer 
op die van Spliethoff. Een nieuwe 
uitdaging kwam in 1997 toen een 
spits werd verbouwd om via de bin-
nenwateren zeil- en motorjachten te 
verschepen naar Zuid-Frankrijk.

Na de overname door Spliethoff 
werd de Waddenzee verkocht. 
Spliethoff veranderde de naam Ze-
venster in Sevenstar Yacht Transport 
en bouwde van een paar lijndiensten 
een wereldwijd net op voor het ver-
voer van zeegaande jachten. Dit was 
het begin van wat zou uitgroeien tot 
een zeer belangrijke tak van speci-
aal vervoer binnen de Amsterdamse 

rederij en waarvan Sevenstar nu 
marktleider is. 

Wereldhandel
Alle type schepen binnen het 
Spliethoff-concern kunnen wor-
den ingezet voor jachtvervoer. Als 
er ruimte is en de bestemming van 
de jachteigenaar valt binnen de aan 
te lopen havens van het schip is dat 

geen enkel probleem. Per schip kun-
nen één tot 100 jachten variërend 
in grootte mee. Grote zeiljachten 
worden over het algemeen vervoerd 
op de luiken. Tegenwoordig komt 
het voor dat er zoveel aanbod is 
dat een schip alleen maar jachten 
vervoerd.
Er wordt wereldwijd getransporteerd, 
onder andere van en naar Brazilië, 

het Caribische Gebied, de Verenigde 
Staten, Australië, Singapore, China, 
Korea en heel Europa. De jachten 
worden door de eigenaar zelf naar 
een bepaalde haven gevaren voor 
verscheping. Het komt ook voor dat 
een jacht per dieplader wordt aange-
voerd, zelfs uit naburige landen.
Zeiljachten worden getransporteerd 
met staande mast. De jachten zijn 
tijdens het transport volledig verze-
kerd en uiteraard zeer goed vastgezet 
in cradles en gesjord. Soms kan de 
jachteigenaar meevaren als er hut-
ruimte beschikbaar is.

De vloot
Spliethoff BV is één van de grotere 
Nederlandse rederijen met 52 sche-
pen in eigendom en drie in beheer, 

variërend in grootte tussen 8000 en 
18.000 ton en een wereldwijd vaar-
gebied. Ook de zware-ladingrederij 
Big Lift Shipping met 10 schepen in 
eigendom en vijf in beheer valt onder 
de paraplu van Spliethoff. In de Finse 
rederij Transfennica OY uit Helsinki 
heeft Spliethoff een meerderheidsbe-
lang. Transfennica Nederland heeft 
acht schepen heeft varen van 28.000 
ton. Zeven schepen varen in charter. 
Ook de uit 1855 stammende rederij 
Wijnne & Barends in Delfzijl valt 
onder het Spliethoff-concern. Mo-
menteel varen er 17 schepen tussen 
de 2000 en 6200 ton voor Wijnne & 
Barends en men is cargadoor voor 
20 schepen. Alle schepen, buiten de 
charters en die in beheer, varen onder 
Nederlandse vlag.

heel gemakkelijk geworden om met 
een eigen jacht de Europese wateren 
te verkennen. En omgekeerd geldt 
dat ook voor Europeanen. Een sei-
zen in het Caribisch Gebied duurt 
gemiddeld een half jaar en men keert 
huiswaarts voordat de jaarlijkse stor-
men en hurricanes dat gebied weer 
teisteren. Het komt voor dat iemand 
die kiest voor het verre oosten pas na 
drie jaar zijn jacht weer aanbiedt voor 
verscheping. Zo kan de hedendaagse 
jachteigenaar in heel veel landen met 
zijn eigen boot plaatsen bezichtigen 
of streken verkennen die daarvoor 
onbereikbaar leken.

Daarnaast zorgt de wereldhandel 
voor de im- en export van veel 
jachten, die eveneens verscheept 
moeten worden.

Zevenster
Spliethoff verscheepte rond 1973 
voor de eerste keer een jacht. Het 
bleef bijlading tot de overname in 
1999 van rederij Zevenster BV uit 
Harlingen. Deze rederij van H.J. Sie-
pe Jr. uit Zwolle was gespecialiseerd 
in het vervoer van zeegaande jach-
ten in Europese wateren. Sinds 1985 
werd hiervoor de coaster Waddenzee 
ingezet. Vanaf 1987 ging Zevenster 
diensten onderhouden tussen Harlin-
gen en Scandinavië en Amsterdam 



Weekblad Schuttevaer Zaterdag 21 augustus 201014 china

Terug naar de Yangtze
De Drieklovendam in de Yangtze was het belangrijkste doel van de Maritieme Studiereis van 
57 leden van Vereniging ‘De Binnenvaart’ naar China. Al sinds 2001, want toen werd tijdens 
de eerste Chinareis het plan opgevat de Yangtze opnieuw te bevaren na het sluiten van de 
enorme stuwdam die het waterpeil tot aan de wereldstad Chongqing met ruim 100 meter 

deed stijgen. Per schip voer het gezelschap Nederlandse en Belgische binnenvaarders en een 
enkele Zwitser door de nieuwe vijftraps sluis omhoog. Boven de sluis werd het effect van 

hoogwater zichtbaar in de vorm van een massa drijfvuil dat met een baggerschip maar ook met 
de hand door vele nijvere Chinezen werd opgeruimd. De groep werd ontvangen op een roro 
terminal in Chongqing, waar vrachtwagens met z’n vijftigen tegelijk werden ingescheept voor 
een comfortabele vaartocht. Op de rivier, maar ook op het Keizerkanaal in Hangzhou bleek de 
innovatiekracht van de Chinese binnenvaart: de scheepjes van 2001 waren vrijwel verdwenen 

en vervangen door schepen van aanzienlijk groter formaat. Het China Great Canal Museum 
was een plek om terug te gaan in de oude binnenvaart, andere musea en steden als Shanghai, 

Wuhan, Xian en Peking lieten de groep nog veel meer zien van de rijke Chinese cultuur. De 
foto’s van Dirk van der Meulen geven een impressie van de reis. Op 9 oktober, tijdens de 

najaarsvergadering van Vereniging ‘De Binnenvaart’ in het STC in Rotterdam wordt uitgebreider 
teruggekeken.
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Het echtpaar verrepareerde na de 
aanschaf, gedurende veertien jaar, 
veel aan de Waterman. Toen ze op 
een gegeven moment een ander schip 
wilden, bleek ze veel minder waard. 
Het was achteraf gezien een geluk bij 
een ongeluk. ‘Wij wilden een ander 
schip aanschaffen, maar toen waren 
de schepen die wij wilden kopen te 
duur geworden en ons schip bracht 
niks meer op. Toen hebben we be-
sloten om een huis in Putte te laten 
bouwen en gewoon door te varen’, 
vertellen ze.

Naar de sloop
Het plan is nu om nog twee jaar 
door te varen en dan in het huis te 
gaan wonen. Als zich geen koper 
aandient gaat de Waterman naar de 
sloop. ‘Het hangt ervan af of zich 
grote reparaties aandienen. Als dat 
zo is, gaat ze eerder naar de sloop en 
gaan wij een paar jaar in loondienst 
varen. Maar we gaan ervan uit, dat 
we met 64 stoppen en een jaar aan 
de wal moeten overbruggen. 
‘Toevallig besloten we ongeveer 15 
jaar geleden om een pensioen op te 
bouwen. Daardoor kijken we nu uit 
op een fatsoenlijke oude dag. Dat is 
nooit wijsheid geweest. Het liep zo, 
omdat we wat moesten, omdat we 
ons schip niet kwijt konden.’
Noorwijk begon op negentienja-
rige leeftijd als zetschipper op een 
spits van een vriend. Voor de spits 
werkte hij vijf jaar als matroos op 
vijf verschillende schepen. ‘Ik voer 
twee jaar op de spits en ben toen 
getrouwd. Tot 1976 werkten we als 
kleine zelfstandigen in de spitsen-
vaart. De staking van 1975 hebben 

we meegemaakt. We hebben er zeven 
weken voor gelegen.’

Zetschipper
Het gezin verliet de spitsenvaart 
om in loondienst te varen. Het was 
moeilijk om hun vaargebied met hun 
schoolgaande dochters te combin-
eren. Daarbij speelde de toenma-
lige economische situatie een rol. 
‘Na de staking was er weinig werk 
terug, omdat de Fransen niet aan de 
evenredige vrachtverdeling wilden. 
Wij hebben toen het schip verkocht 

om zes jaar als zetschipper op een 
melassetanker bij Tankes te varen. 
We voeren toen op een Kempenaar 
en vanaf de zeehavens naar plaatsen 
als Veghel, Helmond en Maasbracht. 
Eigenlijk voeren we overal heen 
waar silo’s stonden.’
Het echtpaar was in die tijd elk 
weekend vrij. Die vrije tijd werd 

altijd aan boord genoten. ‘Het was 
toen nog niet gebruikelijk dat bin-
nenvaartschippers een huis hadden. 
We waren elk weekend gewoon aan 
boord. Het huis aan de wal is pas 
in opkomst gekomen toen de con-
tinuvaart opkwam, maar daar heb-
ben wij nooit aan meegedaan’, legt 
Noordwijk uit.

Rijnvaart
Na de melassetanker kocht het echt-
paar een Kempenaar en daarmee 
voeren ze twee jaar binnenlands 

en Noord-Zuid, daarna kwam dit 
schip. Aanvankelijk was het plan 
om daarmee ook binnenlands en 
Noord-Zuid te gaan varen. De 
tegenvallende verdiensten brachten 
de familie naar de Rijnvaart. ‘Ik heb 
toen mijn patent gehaald en toen zijn 
we naar Duitsland gaan varen, dat 
zijn we blijven doen.’

Op de Rijn varen ze nog steeds van 
haven naar haven. In dat vaargebied 
verbazen ze zich over de nieuwe au-
tosteiger in Bingen. Ze begrijpen 
die beslissing niet. ‘De autosteiger 
in Bingen gaat ten koste van de 
ligplaatsen voor kleine schepen, 
terwijl grote schepen hun auto niet 
fatsoenlijk in de haven eraf kunnen 
zetten. Nu moeten wij toestemming 
vragen aan de post om er te mogen 
liggen en plaats maken mocht er 
een schip komen. Die autosteiger 
had buitenop moeten liggen, want 
dan kunnen de grote schepen er ook 
gebruik van maken.’
Van hun twee dochters vaart er een 
op de Ursa Montana. De ander woont 
momenteel voor het werk van haar 
man in Sjanghai. Hun dochter gin-
gen naar Robbenoord. Ze kozen voor 
dat internaat, omdat het openbaar 
was. ‘Het was destijds een van de 
twee openbare internaten in Ned-
erland. Nu is alleen Lemmer nog 
open’, vertelt Yvonne.

Franse motor
De Waterman blijkt trouwens een 
bijzonder schip, want zij is van voor 

de oorlog en samen met de Reina 
het enige schip van dit type dat nog 
vaart. ‘Dit type is voor de oorlog in 
opdracht van Sanara bij de Biesbosch 
gebouwd. Haar oorspronkelijke 
naam is Sanara 117. Van dit type zijn 
maar vijf schepen gebouwd. Behalve 
de Waterman vaart alleen de Reina 
nog, de andere drie zijn gesloopt’, 
vertelt Noordwijk.
De kleine Franse motor is een ander 
scheepstype dan de Franse motors 
die in de tijd van het Marshallplan 
zijn gebouwd, legt hij uit. ‘Pas na 
de oorlog kwamen de andere Franse 
motoren voor de wederopbouw.’ 

• Schipper Willem Noordwijk van de kleine Franse motor Waterman: ‘We gaan ervan uit, dat we met 64 stoppen en een jaar aan de wal moeten over-
bruggen.’ (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

Willem en Yvonne Noordwijk varen nog twee jaar op hun Franse motor

Slecht te verkopen schip zorgde
voor tijdige pensioenopbouw
Door Henriette Driesen-Joanknecht

Willem Noordwijk vaart 
met zijn vrouw Yvonne 
op de kleine Franse mo-
tor Waterman. Noord-
wijk en zijn vrouw varen 
al 41 jaar samen en 24 
jaar op dit schip. Ze zijn 
in de nadagen van hun 
werkende leven en kun-
nen over een paar jaar 
genieten van hun pen-
sioen. De toenmalige 
marktsituatie dwong ze 
ertoe om hun plannen 
bij te stellen.

Rijnschipper verbaasd over
nieuwe autosteiger Bingen

SCHEEPSGEGEVENS:
Scheepsnaam: Waterman
Lengte: 61 m
Breedte: 7,07 m
Diepgang: 2,62 m
Tonnage: 671 ton
Europanummer: 02312629
Motor: Volvo Penta 600 pk
Bouwjaar: 1937
Thuishaven: Putte
Eigenaar: VOF Noordwijk

Jarig
21 augustus
-  Lisa Romijn, 2 jaar, ms Alm, 

Dordrecht.

22 augustus
-  Marijke Huisman, 4 jaar, ms Arie-

Leendert, Alblasserdam.

26 augustus
-  Dinand Kranenburg, 6 jaar, ms 

Westropa, Nieuwegein.
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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.

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.
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Welk winwoord komt er in het balkje?

Doorloper HORIZONTAAL: 1 spectaculair – groet; 
2 gehoorzaal – ambtgenoot – als onder 
– zangnoot; 3 doorgieter – vogelverblijf 
– onbepaald vnw.; 4 vervoermiddel – mi-
litair – trans – Europese taal; 5 uitgang 
– groente – dwarshout; 6 veerkracht – en 
andere – per jaar – erwtensoep – plaats 
in Noord-Brabant; 7 dunne – bevlieging 
– plaats in de Betuwe – een beetje; 8 
voorzetsel – roofvogel – plaats in Duits-
land; 9 compagnon – bijwoord – sterk 
weefsel – legerafdeling; 10 hectoliter 
– voorschieten – staatkunde. 

VERTICAAL: 1 accu – uitroep; 2 tijds-
deel – plaats in Zeeland – zandheuvel; 3 
hulst – persoonlijk vnw. – nobel; 4 tanta-
lium tokkelinstrument – lof; 5 weergalm 
– koppel – niet even; 6 numero – tegen-
over – aangifte; 7 afschuivend ijsveld 
– voegwoord; 8 visje – aardheuvel; 9 
aarden – kleurling; 10 kijken – verdriet 
– oude maat; 11 vruchtbare plaats – daar 
– Frans lidwoord – nikkel; 12 vochtig 
– zangvogeltje – item; 13 gezelschaps-
spel – boom – zangnoot; 14 vlaktemaat 
– nummer – wisse; 15 erfelijkheidsdra-
ger – sluis – binnenvaartschip.    

WINWOORD: ACHTERLICHTEN  

Hoogleraar zeegeschiedenis 
prof.dr Femme Gaastra kreeg bij 
zijn afscheid van de Universiteit 
Leiden een vriendenboek (liber 
amoricum) aangeboden. Een 
fijne aanpak, want waar indivi-
duele onderzoekers zich vaak 
richten op een klein gebied, 
geeft dit boek een breed over-
zicht van wat wij overzee zoal 
deden. Aardige schetsen in een 
tijd, waarin wij worden opge-
roepen meer ‘VOC-mentaliteit’ 
te tonen.

Modern is de bijdrage van Marc 
van Alphen, waarin hij afrekent 
met de kritiek op Van Speijk. Deze 
luitenant-ter-zee tweede klasse werd 
onsterfelijk door zijn ‘dan liever de 
lucht in’, toen hij begin 1831 in de 
strijd om Antwerpen zijn kanonneer-
boot opblies, toen zij aan lagerwal 
geraakt werd belaagd door woedende 
Belgen. Het leidde in Nederland tot 
een heldenverering, vergelijkbaar 
met Piet Hein en zijn ‘zilvervloot’. 
De verering nam geleidelijk af en 
sommigen noemden Van Speijk de 
laatste jaren zelfs een ‘zelfmoord-
terrorist’.

Brede zeegeschiedenis in vriendenboek voor Femma Gaastra

Van Speijk was geen zelfmoordterrorist
Van Alphen is het daar niet mee eens. 
Hij zocht en vond voorbeelden van 
marineofficieren van diverse nati-
onaliteiten die zichzelf met schip 
en al opbliezen of door daarmee te 
dreigen uit een omsingeling wis-
ten te ontsnappen. Vlak voor Van 
Speijks dood dreigde in december 
1830 kapitein-luitenant-ter-zee J.C. 
Koopman zijn naar de Antwerpse 
kade afdrijvende korvet Komeet in 
de lucht te laten vliegen. Het schip 
kwam net weer op tijd op stroom 
en ontsnapte aan het gereedstaande 
gepeupel.

Eerste VS-slaven
De Nederlanders bliezen hun par-
tijtje mee in de slavenhandel, maar 
speelden een minder grote rol dan 

de Portugezen en hun handel kwam 
later op gang dan die van de Engel-
sen. Wel is volgens Victor Enthoven 
‘bijna zeker’, dat een Nederland 
schip de eerste slaven afleverde in 
de huidige Verenigde Staten. Ko-
lonisten stichtten in 1606 de eerste 
Engelse nederzetting in Noord-
Amerika. Dat Jamestown aan de 
Jamesrivier werd de basis voor de 
staat Virginia. Kolonist John Smith 
beschreef hoe in 1619 ‘a Dutch man 
of warre (oorlogsschip - redactie) 
sold us twenty Negars’. Andere 
bronnen noemden ‘Flushing’ als 
thuishaven van het schip.
Enthoven acht aannemelijk dat het 
ging om de Witte Leeuw van schip-
per Andries Veron, die de slaven had 
buitgemaakt op het Portugese schip 

San Juan Bautista. Vraag blijft nog 
wel hoe de Witte Leeuw begin au-
gustus in Zeeland kon liggen en aan 
het eind van die maand de slaven 
afleverde. Hoezo, geschiedenis niet 
spannend?

Arme boekaniers
Andere artikelen in het boek behan-
delen de walvisvaart, de kaapvaart, 
het einde van de handel op Vietnam, 
de rol van de Jezuïeten in de han-
del in de Oost, het leven van VOC-
ambtenaren en de boekaniers in de 
West. Van die laatsten hebben we 
mede dankzij Jack Sparrow het beeld 
van veel geld en mooie vrouwen, 
maar volgens Piet Emmer waren de 
boekaniers in werkelijkheid ‘arme 
drommels, die vaak ernstig verminkt 

of gedood werden, steeds meer wer-
den opgejaagd door de gevestigde 
orde, nauwelijks in contact kwamen 
met vrouwen en maar zelden van 
een zorgeloze levensavond konden 
genieten’. 
Een aardbeving verwoestte in 1692 
Port Royal op Jamaica, een van de 
belangrijke uitvalsbases van de boe-
kaniers. Dat markeerde het einde van 
hun rol in de Carib. Emmer vermoedt 
overigens dat de boekaniers vervol-
gens hun buit ‘witwasten’ door te 
investeren in de opkomende suiker-
industrie. ‘Het begin van de snelst 
groeiende sector in de Atlantische 
economie in die tijd, de plantage-
landbouw, was zonder de investerin-
gen van de boekaniers waarschijnlijk 
niet mogelijk geweest.’
Femme Gaastra werd vooral bekend 
als auteur van De geschiedenis van 
de VOC. Henk den Heijer volgt hem 
in Leiden op. (SK)
Alle streken van het kompas. Mari-
tieme geschiedenis in Nederland telt 
352 pagina’s en verscheen bij Uitge-
versmaatschappij Walburg Pers. Het 
ISBN-nummer is 978.90.5730.662.4 
en het kost 29,95 euro.

VRIJDAG 20 AUGUSTUS
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 21 AUGUSTUS
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, 
H. Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 22 AUGUSTUS
Amsterdam, Baptisten Gem. OBG: 
Aula Calvijn met junior College, Schi-
pluidenlaan 12, (station Lelylaan), 10 
uur, dienst, www.obgamsterdam.nl; 
Geref. Gem. Noord, Melkweg 16, 
Tuindorp-Oostzaan, 10 uur (kinder-
creche) en 19.15 uur, ds. J.S. van der 
Net; Geref. Gem.: evangelisatiepost, 
Looiersgracht 70, 10.30 en 17 uur, 
evang. J. Krijgsman. Crèche aanwezig; 
Noorderkerk: Noordermarkt, 10 en 
19 uur, dr. P.J. Visser.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, dienst; PKN, Farmsumer-
kerk: 9.30 uur, dienst; RK kerk, 
Singel, 11.30 uur, dienst; Chr. Geref. 
kerk: Huibertplaat 57, 9.30 en 14.30 
uur, ds. J.C. Wessels, Botswana.
Groningen, Geref.  Oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pink-
ster 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. A. Simons en 18 uur, ds. T. Van-
huysse.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. 
G. van Zeben; KSCC: 11 uur, H. Mis; 
Zeemanshuis: Willemskade 13, 10.30 
uur, oec. dienst, voertaal Engels.
Terneuzen, Goede Herderkerk: 10 
uur, ds. J.H. Smeets; Opstandings-
kerk: 10 uur, ds. J.H. Becker; Geref. 
Gem.: 10 uur, ds. M. Joosse; Herv. 
Gem. Elim: 10 en 17 uur, ds. L.D. 
Burger.
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-ant-
werpen-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, Begijn-
hoflaan 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. In-
fo : ds. A. van den Dries, tel. 00352 
26782943. E-mail: vddries@pt.lu.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Lutherse 
kerk, Bld. Vincent Auriol 172 (me-
tro: Place d’Italie); 9.45 uur, dienst. 
E-mail: eglise.neerlandaise@wana-
doo.fr.  
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, P. Riegelmeyer.
Mannheim, Hafenkirche, Kir-
chenstrasse 15: 11 uur, ds. J.H. van 
Osch.
Stuttgart, Evang. Kirche Amstetterstr. 
Hedelfingen: 10 uur, dienst.
Bazel: info website www.nl-kerk.ch

MAANDAG 23 AUGUSTUS 
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, staf-
vergadering en 14 uur, repetitie to-
neelgroep.
Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 24 AUGUSTUS
Groningen, Witte Zwaan: 20 uur, 
sjoelen en kaarten.
Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnastiek 
en 18 uur, repetitie zangkoor.

WOENSDAG 25 AUGUSTUS
Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, 
handwerken en kaarten.

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond 
of gemeentekring.
Nijmegen, KSCC: 15.30 uur, verzor-
gen bulletin (oneven weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 13.30 uur, 
pergamano.
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Havel-Oder-Wasserstrasse; stremming. Ivm. 
oefeningen stremming tussen kmr. 3.5 en 3.7 op 
9 september van 19:30 tot 20:30 uur.
Havel-Oder-Wasserstrasse; evenement. Ivm. 
evenement : bijzondere voorzichtigheid tussen 
kmr. 120 en 124 van 3 september 6 uur tot 5 
september 23:59.
Lahn; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 75 en 75.8 op 1 en 3 september van 
16 tot 21 uur, 4 september van 9 tot 20 uur en 5 
september van 7 tot 20 uur.
Lahn; bericht ingetrokken. De volgende beper-
kingen tussen kmr. 124 en 126 zijn ingetrokken: 
oponthoud op 21 augustus tussen 10 en 18 uur, 
oponthoud op 22 augustus tussen 9 en 18 uur, 
afmeerverbod op 21 augustus van 10 tot 18 uur 
en 22 augustus van 9 tot 18 uur.
Main; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 54.4 en 55.4 op 4 september van 
12:45 tot 14, van 14:30 tot 15:45 en van 16:15 
tot 17:30 uur en 5 september van 15 tot 15:45, 
van 17 tot 18:30 en van 21 tot 22:30 uur.
Main; stremming. Ivm. vuurwerk stremming 
tussen kmr. 40.5 en 41.5 op 2 september van 
22 tot 22:30 uur.
Main; bericht ingetrokken. De stremming tus-
sen kmr. 50.4 en 50.9 op 21 augustus vervalt.
Main; bericht ingetrokken. De stremming tus-
sen kmr. 50.4 en 50.9 op 22 augustus vervalt.
Main; stremming. Ivm. vuurwerk stremming 
tussen kmr. 124 en 124.6 op 5 september van 
20:45 tot 21:30 uur.
Mittelweser; beperkingen. Ivm. baggerwerk tot 
3 september 13 uur tussen kmr. 256.1 en 256.8 
bijzondere voorzichtigheid, ontmoeten verboden 
en snelheidsbeperking max. 9 km/u.
Mittelweser; beperkingen. Tot 10 september 13 
uur tussen kmr. 268 en 268.2 doorvaartbreedte 
beperkt en ontmoeten verboden.
Mosel; stremming. Ivm. vuurwerk op 29 augus-
tus van 21:30 tot 22:45 uur: stremming tussen 
kmr 51.2 en 51.5 en stilliggen verboden tussen 
kmr 50.8 en 51.7.
Mosel; evenement. Ivm. evenement bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr. 197.4 en 199.5 van 
2 oktober 8 uur tot 3 oktober 19:30 uur.
Neckar; oponthoud. Ivm. evenement oponthoud 
tussen kmr. 187 en 187.3, haven Stuttgart, op 25 
augustus tussen 16 en 18 uur.
Neckar; sluis Cannstatt (kmr. 182.7); gedeelte-
lijke stremming. Stremming rechterkolk Cann-
statt tot 3 september 18 uur.
Neckar; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 46.4 en 47.5 in Hirschhorn op 28 
augustus van 13:15 tot 15:15 uur.
Obere-Havel-Wasserstrasse; Bodenstrombrug 
(kmr. 0); brug Klienitz (kmr. 16.3); beper-
kingen. Ivm. werkzaamheden tot 31 oktober 20 
uur bijzondere voorzichtigheid Bodenstrombrug 
(kmr. 16.1) en bijzondere voorzichtigheid brug 
Klienitz.
Oberweser; bericht ingetrokken. De beschik-
bare waterdiepte tussen kmr. 0.1 en 85.3 is weer 
normaal. De waterstand Pegel Hannoversch-Mun-
den is 120 cm.
Potsdamer Havel; evenement. Ivm. evenement 
doorvaartbreedte verminderd rechteroever tus-
sen kmr. 26.9 en 27.2 op 29 augustus van 10 
tot 13 uur.
Rhein; stremming. Ivm. vuurwerk stremming 
Restrhein tussen kmr. 225.5 en 226.2 op 27 au-
gustus van 21:30 tot 22:30 uur.
Rhein; beperkingen. Tussen 1 september en 31 
oktober voor een periode van 7 dagen tussen kmr. 
517 en 519 doorvaartbreedte verminderd met 90 
m; voorbijlopen verboden en ontmoeten verboden 
duweenheden met twee bakken naast elkaar. Thv 
kmr. 517 wordt een extra paar tonnen uitgelegd. 
De juiste datum wordt nog bekend gemaakt.
Rhein-Hernekanal; stremming. Ivm. bouw-
werkzaamheden stremming tussen kmr. 8.4 en 
8.8 op 6 september van 5 tot 22 uur.
Rhein; beperkingen. Tot 30 september 18:30 uur 
voorbijlopen verboden opvaart tussen kmr. 689.5 
en 687, voorbijlopen verboden afvaart tussen 
kmr. 685 en 688.3, hinderlijke waterbeweging 
vermijden tussen kmr. 687 en 688.3, ankeren 
verboden in de directe omgeving van het bag-
gerwerk, oponthoud in- en uitvaart havens, alleen 
in afspraak met het baggerwerk en ontmoeten 
verboden samenstel tussen kmr. 687 en 688.3.
Saar; brug Altstadt Saarburg (kmr. 11.8); 
geen bediening. Ivm. evenement geen bedie-
ning brug Altstadt Saarburg op 4 september van 
20 tot 22 uur.
Spree-Oder-Wasserstrasse; sluis Fursten-
walde (kmr. 74.8); sluis Wernsdorf (kmr. 
47.6); beperkingen. Ivm. hoogwater bijzondere 
voorzichtigheid tussen sluis Wernsdorf en sluis 
Furstenwalde tnb.
Teltowkanal; brug Britzer (kmr. 26.9); hin-
derlijke waterbeweging vermijden. Hinderlijke 
waterbeweging vermijden brug Britzer van 23 t/m 
27 augustus van 7 tot 16 uur. Extra meldplicht 
geluidssein 1 lange toon. Info: vroegtijdig melden 
bij de duwboot Löwe via VHF 10.
Untere Havel-Wasserstrasse; stremming. 
Ivm. oefeningen stremming tussen kmr. 107.5 
en 108.5 op 31 augustus van 10 tot 12, van 14 
tot 16 en van 19 tot 21 uur en 1 september van 
10 tot 13 uur/
Unterems; keersluis Gandersum (kmr. 32.2); 
werkzaamheden. Bijzondere voorzichtigheid 
thv. keersluis Gandersum t/m 30 augustus van 
8 tot 23 uur.
Unterems; keersluis Gandersum (kmr. 32.2); 
gewijzigde markering. De lichtboei 84 (Ken-
nung Blz. (2) r. 9 sec.) is uitgelegd in 53° 19,303’ 
N-007° 18,719’ E.
Unterems; minst gepeilde diepten. Tussen Gan-
dersum en Papenburg is de minst gepeilde diepte 
plaatselijk tot 100 cm verminderd. Er wordt zo 
spoedig mogelijk gebaggerd.
Unterems; minst gepeilde diepten. Tussen kmr. 
20 en 24 bedraagt de minst gepeilde diepte tnb. 
minder dan 70 cm. Er wordt gebaggerd.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Datteln (kmr. 59.3); 
gedeeltelijke stremming. Ivm. herstelwerk strem-
ming kleine kolk Datteln van 6 september 14 uur 
tot 24 september 14 uur.
FRANKRIJK
Aisne; gewijzigde bediening. Vanaf 1 september 
worden de sluizen als volgt bediend: maandag 
t/m zaterdag van 7 tot 19 uur en zondag van 9 
tot 18 uur.
Canal de l’Aisne a la Marne; sluis 8 La Noue 
Gouzaine (11.2); sluis 9 Courcy (kmr. 12); 
stremming. Stremming tussen sluis 9 Courcy 
en sluis 8 La Noue Gouzaine van 1 september 
7 uur tot 6 september 19 uur.
Canal de Briare; brug Quebec (kmr. 53.6); 
brug St Roch (kmr. 52.1); sluis 33 Marolle 
(kmr. 52.4); sluis 34 La Reinette (kmr. 52.6); 
sluis 35 Langlee (kmr. 56); stremming. Ivm. 
evenement van 3 september 8 uur tot 5 september 
13 uur stremming pand 33 Marolle tussen brug St 
Roch en kmr. 52.6; stremming pand 35 Langlee 
tussen kmr. 52.9 en brug Quebec; stremming pand 
34 La Reinette tussen kmr. 52.6 en kmr. 52.8.
Canal de la Deule; sluis Don (kmr. 3.5); 
stremming. Stremming sluis Don van 6 t/m 20 
september.
Escaut Canalisée; sluis 14 Fresnes (kmr. 31.2); 
beperkingen. Ivm. hoogwater tnb. tussen sluis 
14 Fresnes en kmr. 44.4 (grens België), snel-
heidsbeperking max. 6 km/u en doorvaarthoogte 
max.  465 cm.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Kembs (kmr. 179); 
gedeeltelijke stremming. Stremming oostkolk 
Kembs op 31 augustus van 7 tot 16:30 uur.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Ottmarsheim 
(kmr. 193.7); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming kleine kolk Ottmarsheim van 6 september 
7 uur tot 24 september 18 uur.
Grand Canal d’ Alsace; stremming. Ivm. vuur-
werk stremming tussen kmr. 225.5 en 226.2 op 
27 augustus van 21:30 tot 22:30 uur.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Vogelgrun (kmr. 
224.5); gedeeltelijke stremming.  stremming 
kleine kolk Vogelgrun op 26 augustus van 8 
tot 12 uur.
Marne; sluis 17 Creteil (kmr. 173.1); strem-
ming. Ivm. vuurwerk stremming pand 17 Creteil 
tussen kmr. 182.5 en 183.5 op 4 september van 
21:15 tot 22:15 uur.
Marne, Canal de Chelles; beperkingen. Ivm. 
oeververschuiving rechteroever tot 31 decem-
ber 12 uur thv. kmr. 162.8 minimaal vermogen, 
stremming rechteroever en bijzondere voor-
zichtigheid. 
Oise Canalisée; stremming. Ivm. vuurwerk 
stremming thv. kmr. 38.7 op 29 augustus van 
22 tot 23:59 uur.
Vieux Rhin; stremming. Ivm. evenement strem-
ming tussen kmr. 239.8 en 242 van 4 september 
14 uur tot 5 september 23 uur en op 4 september 
wordt omstreeks 23 uur een vuurwerk ontstoken 
van de Duitse oever.

-  Sail Amsterdam, 19 t/m 23 au-
gustus

-  Offshore Northern Seas, 24 t/m 
27 augustus, Stavanger Noorwe-
gen

-  Hiswa te Water, 31 augustus 
tot 5 september, Marina Seaport 
IJmuiden

-  Wereldhavendagen, 3 t/m 5 sep-
tember, Rotterdam

-  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
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Zandkreeksluis
In verband met onderhoudswerk-
zaamheden is er een algehele 
stremming voor de scheepvaart van 
maandag 25 oktober t/m woensdag 
3 november dagelijks van 07.00 uur 
tot 21.00 uur.

Top 10 werkZaamheden aan de vaarwegen sepTember/okTober 2010

Werkzaamheden aan bruggen en sluizen, uitbaggeren van rivieren en kanalen. Ook in 2010 werkt Rijkswaterstaat aan de Nederlandse vaarwegen. 

Allemaal om de bereikbaarheid en veiligheid op het water te verbeteren. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd met de werkzaamheden aan 

de snelweg (bijvoorbeeld bij bruggen). Zo wordt de hinder tot een minimum beperkt. Op deze kaart ziet u de belangrijkste projecten in de maanden september 

en oktober. Wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Kijk dan op www.vanAnaarBeter.nl of bel met de landelijke informatielijn: 0800-8002 (gratis). 

Voor actuele scheepvaartberichten gaat u naar www.infocentrum-binnenwateren.nl. Houd de websites in de gaten, dan kunt u goed voorbereid het water op.

sluis Lith
In verband met onderhoudswerk-
zaamheden is er van vrijdag 1 oktober 
t/m donderdag 23 december een 
algehele stremming van de Zuidkolk. 
De Noordkolk blijft gewoon in gebruik. 
Hierdoor kan bij drukte de wachttijd 
oplopen tot 30 minuten.

houtribsluizen
In verband met onderhoudswerkzaamheden is er 
van maandag 4 oktober t/m vrijdag 1 april 2011 
een algehele stremming van de kolk zijde Lelystad. 
Hierdoor kan bij drukte de extra wachttijd oplopen 
tot 30 minuten.

Julianakanaal, sluis born
In verband met vernieuwingswerkzaamheden en 
verlenging van een sluiskolk en het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan de sluis Born is 
afwisselend steeds één van de drie sluiskolken gestremd. 
Hierdoor kan bij drukte de wachttijd oplopen tot 
30 minuten. Voor de recreatievaart is ‘de Willemsroute’ 
een verleidelijk alternatief. Kijk op www.dewillemsroute.eu.

draaibrug sas van gent 
In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de 
draaibrug zal deze in de periode tussen 1 oktober en  
29 oktober één dag worden gestremd. Nadere details 
worden op een later moment bekend gemaakt. 
Gedurende de werkzaamheden kan de brug niet bediend 
worden. Onderdoorvaren van de brug is wel toegestaan. 

volkeraksluizen
In verband met renovatiewerkzaamheden is de 
sluiskolk 1 gestremd van maandag 30 augustus t/m 
zondag 17 oktober. De overige kolken zijn gewoon in 
gebruik. Houd rekening met oplopende wachttijden.

noordzeekanaal
In verband met de bouw van de Tweede Coentunnel wordt de 
scheepvaart t/m vrijdag 1 oktober begeleid wegens beperkte 
passagebreedte. Er geldt bovendien een vaarsnelheid tot 
maximaal 12 km/uur en een verbod op het veroorzaken van 
hinderlijk waterbewegingen. Ook geldt een verbod voor schepen 
om op en voorbij te lopen. Ter plaatse wordt de situatie 
aangegeven door middel van borden, tekens en lichten.

Julianakanaal, 
sluis maasbracht
In verband met vernieuwingswerk-
zaamheden en verlenging van een 
sluiskolk en het uitvoeren van onder-
houdswerkzaamheden aan de sluis 
Maasbracht is afwisselend steeds 
één van de drie sluiskolken gestremd. 
Hierdoor kan bij drukte de wachttijd 
oplopen tot 30 minuten. Voor de 
recreatievaart is ‘de Willemsroute’ 
een verleidelijk alternatief. Kijk op 
www.dewillemsroute.eu.

Zuid-willemsvaart
In verband met het vervangen van 
damwanden op diversen plaatsen op 
de Zuid-Willemsvaart dient de 
scheepvaart het vaargedrag aan de 
omstandigheden aan te passen. 
Bijvoorbeeld: minder snel varen dan 
normaal, manoeuvreren in beperkte 
ruimte, oploopverbod of ontmoetings-
verbod. Ter plaatse wordt de situatie 
aangegeven door middel van borden, 
tekens en lichten. 

grote sluis te spaarndam
In verband met renovatiewerkzaamheden aan de Grote 
Sluis te Spaarndam is er t/m 30 januari 2011 een 
gedeeltelijke stremming voor de scheepvaart. 
De doorvaartbreedte van de sluishoofden is verminderd 
van 12,00 naar 9,50 meter. De doorvaartbreedte in 
de sluiskolk is verminderd van 17,00 naar 14,00 meter.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. nederLand moeT door.




