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HENRIETTE

Cordon Bleu

Tussen de gehaktschnitzels liggen 
twee gehakt-cordon bleus. Natuur-
lijk gaan onze drie kinderen actief 
voor de cordon bleus. En dochter 
en zoon krijgen ze. De glunde-
rende dochter pakt haar vork en 
mes, vouwt de cordon bleu open en 
haalt de kaas en de ham eruit.
‘Zo, dat lust ik niet’, zeg ze.
‘Wat is dit nu weer voor iets idi-
oots. Dan kun je net zo goed een 
schnitzel nemen. Dat is een cordon 
bleu zonder ham en kaas’, klinken 
wij geërgerd.
‘Op het internaat mogen we ook 
de ham en kaas eruit halen’, zegt 
ze.
‘Geef die cordon bleu aan je zusje 
en neem een schnitzel.’
‘Ik eet de ham en kaas ook niet. 
Op het internaat haal ik die er ook 
altijd uit’, zeg het zusje.

Van de grote, nieuwe schepen mogen 
er best enkele failliet gaan, zo blijkt 
uit reacties op het plan.
Vorige week vroegen de bonden of 
de binnenvaartondernemers wil-
len overwegen een deel van hun 
vrachtsom af te dragen voor een 
oplegregeling. Dit zou op korte 
termijn moeten zorgen voor herstel 
van de vrachtprijzen. Erik van Toor 
van Kantoor Binnenvaart kreeg de 
afgelopen week veel verschillende 
geluiden uit de binnenvaart. ‘Wij 
horen van schippers van kleinere 
schepen dat ze niet willen betalen 
voor de grotere, maar de reacties 
blijven heel erg divers. Sommige 
schippers zien een oplegregeling 

wel zitten, anderen willen niet dat 
wij ook maar iets doen. Maar het 
staat nog helemaal niet vast dat die 
oplegregeling er komt. Je kunt er ook 
aan denken de lading te verdelen. 
Een soort toerbeurt dus.’
Volgens Van Toor is het belangrijk-
ste dat nu snel maatregelen worden 
genomen. ‘Het is logisch dat mensen 
een schuldige zoeken, maar laten 
we eerst proberen faillissementen 
te voorkomen. Dan kunnen wij later 
de schuldigen wel aanwijzen. Ik wil 
nog wel benadrukken dat er geen 
geld gaat naar overgefinancierde 
schepen. Ook daar krijgen wij veel 
vragen over.’

Klein
Vooral schippers van kleinere sche-
pen pleiten nu voor marktwerking. 
Zij vinden dat de nieuwbouwers in 
elk geval het grootste deel van de 
kosten op zich moeten nemen om 
de overcapaciteit terug te brengen. 
Behalve de ongebreidelde groei in 
de nieuwbouw, wijzen zij er ook 
op dat grote schepen steeds vaker 
kleine partijen meenemen en nu dus 
ook hún markt aan het verpesten 
zijn. Volgens hen begint het bij de 
grotere koppelverbanden en schepen 
van 135 meter die het werk afnemen 
van 110-meters. Die nemen op hun 
beurt het werk van de lagere catego-
rie en zo verder. ‘De grote jongens 
varen nu dus kleine partijen naar 
grote bestemmingen weg’, meldt 
een schipper. ‘De kleintjes moeten 
dan met z’n allen naar Veghel. De 

spoeling wordt dan dus dunner en 
de prijs zakt.’
Hetzelfde verwijt klinkt ook door 
in deze reactie: ‘Leg alle schepen 
van 135 meter stil en het probleem 
is opgelost.’
Een schipper van een 135-meter-
schip vindt het echter te kort door 
de bocht om de grote schepen de 
schuld te geven. ‘Er zijn ook nog 
mensen die op een 135-meter varen 
en helemaal niet nieuw hebben ge-
bouwd. Die hebben gewoon telkens 
een stapje vooruit gedaan. We kun-
nen niet de schuld geven aan groot 
of nieuw, iedereen zit in hetzelfde 
schuitje. We moeten allemaal iets 
inleveren of veranderen.’ Maar be-

talen aan een oplegregeling wil ook 
deze schipper niet. ‘Dat had in betere 
tijden moeten gebeuren. Ik verdien 
niks dus ik kan ook niks missen. Er 
is volgens mij een behoorlijke pot 
van een sloopregeling.’

Oplossingen
Een enkele schipper vindt, net als 
de bonden, dat schippers moeten 
stoppen met moddergooien. ‘Het 
is buitengewoon treurig te zien 
hoe iedereen gefrustreerd raakt. Ik 
heb eerlijk gezegd nog maar weinig 
oplossingen gehoord. Ik ben aan-
gesloten bij een organisatie die het 
beste met ons voor heeft. Die wil 
goede ideeën van ons als onderne-
mers horen en niet dit onderlinge ge-
schop. Dat biedt geen oplossing. We 
hebben elkaar in deze tijden nodig. 
Dan komen wij straks met een hele 
mooie binnenvaartvloot uit deze diep 
ingrijpende crisis. Wie weet kunnen 
we een grote schippersbijeenkomst 
uitroepen om tot een oplossing te 
komen.’

Ook anderen opperen extra leden-
vergaderingen van de bonden of 
een openbare schippersvergadering. 
‘De bonden zijn met allerlei dingen 
bezig waar een groot aantal leden 
het waarschijnlijk niet mee eens is. 
ONS en CBOB moeten zich wel re-
aliseren dat zij met de contributie 
van de leden nu de problemen voor 
mensen aan het oplossen zijn die 
deze situatie zelf hebben veroor-
zaakt.’ (EvH)

Onderlinge verwijten zetten toon, behoefte aan schippersvergadering

Oplegregeling krijgt 
weinig bijval
Het plan van de binnenvaartorganisaties de crisis 
in de binnenvaart te bezweren met een oplegre-
geling krijgt weinig bijval. Er is nauwelijks tot geen 
bereidheid bij te dragen aan de financiering ervan. 
Wel worden onderling verwijten gemaakt. Eigena-
ren van oudere schepen geven nieuwbouwers de 
schuld van de malaise en vinden dat die zelf maar 
op de blaren moeten gaan zitten.
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Tot in de kleinste details

GROU

Met een replica van de loodsboot Grimmershörn uit Cuxhaven voer Heinz 
Acker uit het Duitse Walchum dit weekend op de wateren bij Grou. Het 
origineel, dat in 1957 in Keulen is gebouwd, werd tien jaar geleden uit 
de vaart genomen. Het model is vijf meter lang en het origineel 25 meter 
lang. Dat heeft als voordeel dat Acker er zelf in kan varen. Hij bouwde 
het schip in vijftien jaar tot in de kleinst details na. Een viercilinder die-
selmotor van 28 pk zorgt voor de voortstuwing. Een complete stuurstand 
met alle denkbare elektronica, zoals die in de originele Grimmershörn 
aanwezig was, is ook in de replica te vinden. Acker vervoert zijn loodsboot, 
die 1000 kilo weegt, op een aanhanger achter zijn auto. ‘Vroeger heb ik 
hard gewerkt en nu vaar ik alleen als de zon schijnt.’ (Foto Persbureau 
Noordoost / Alex J. de Haan)

DEN HAAG

Staatssecretaris Tineke Huizinga 
van Verkeer en Waterstaat is 
bereid de binnenvaartorganisa-
ties te helpen in de aanpak van 
de crisis in de binnenvaart. Ze 
wijst de binnenvaart echter ook 
op haar eigen verantwoordelijk-
heid.

‘Het is moeilijk te voorzien wat het 
aanhouden van de economische 
crisis betekent voor de financiële 
positie van individuele binnenvaart-
bedrijven’, antwoordt Huizinga na 
vragen van de Vaste Kamercommis-
sie van Verkeer en Waterstaat. ‘De 
positie van deze bedrijven is ook 
afhankelijk van de reserves die ze de 
afgelopen goede jaren hebben weten 
op te bouwen en de wijze waarop zij 
hun bedrijfsvoering uitoefenen. De 
economische crisis, waarvan thans 
sprake is, heeft gevolgen voor het 
gehele Nederlandse en buitenlandse 
bedrijfsleven en voor alle burgers. Het 
is onvermijdelijk dat in deze crisis een 
aantal bedrijven failliet gaat.
‘Wel is het zo dat, zodra de economie 
weer aantrekt, de binnenvaartbedrij-
ven als één van de eersten profiteren 
van dit economisch herstel. Zodra 
de voorraden bij productiebedrijven 
ontoereikend zijn om het gewenste 
productieniveau te realiseren, moe-
ten de voorraden worden aangevuld. 
Dat betekent transportvraag.’

Onder kostprijs
Dat de binnenvaartondernemers nu 
reizen ver onder de kostprijs accep-
teren, vindt Huizinga niet haar zaak. 
‘Ondernemers bepalen zelf onder 
welke voorwaarden en tegen welke 
prijzen zij bereid zijn goederen te 
vervoeren. Het is niet aan mij hier-
over een oordeel uit te spreken. Het 
is aan de sector zelf om zich sterk te 
maken in de onderhandelingen met 
de verladers en een redelijke trans-
portprijs tot stand te brengen.’
Huizinga schrijft ook dat ze er 
weinig aan kan doen dat op korte 
termijn nog eens honderd tot 200 
nieuwe binnenvaartschepen aan de 
vloot worden toegevoegd. ‘Het is 
onduidelijk of deze ondernemers 
hun schip ook daadwerkelijk in de 
vaart brengen. Volgens de sector zijn 

er op dit moment ondernemers die 
besluiten om, met het oog op het 
huidige onzekere klimaat, nog enige 
tijd te wachten alvorens hun schip 
in de vaart te brengen. Ook worden 
veel bestellingen voor rompen gean-
nuleerd en proberen investeerders 
hun strategie aan de dalende vraag 
aan te passen. Maar het is niet aan 
de overheid om in te grijpen in een 
open markt waar ondernemers naar 
eigen inzicht kunnen investeren.’

Sloopfonds
Om de economie en de vraag naar 
transport te steunen, zet het kabinet 
in de komende twee jaar zes mil-
jard euro extra in. In 2009 en 2010 
is 200 miljoen euro beschikbaar 
voor investeringen in vaarwegen, 
sluizen en binnenhavens. Daarvan 
is 75 miljoen euro extra geld, 125 
miljoen euro komt uit versnelling 
van projecten. 
Daarnaast onderzoeken de branche-
organisaties zelf de mogelijkheid 
om op basis van vrijwilligheid een 
capaciteitsreductie van de vloot te 
realiseren. Huizinga stelt hier geen 
geld voor beschikbaar, maar gaat 
via haar ministerie wel personeel 
inzetten.
Huizinga zegde verder toe samen 
met de binnenvaartsector te onder-
zoeken of de gelden uit het Euro-
pese sloopfonds inzetbaar zijn bij 
het bestrijden van de crisis. ‘De 
desbetreffende EU-verordening 
718/1999 lijkt in eerste aanleg 
weinig aanknopingspunten te bie-
den om de gelden uit het sloopfonds 
in te zetten als instrument om de 
crisis in de binnenvaart te bestrijden. 
Gelden uit het sloopfonds zijn in-
zetbaar om vervroegde pensionering 
van schippers mogelijk te maken, 
beroepsopleidingen van schippers te 
financieren voor emplooi buiten de 
binnenvaartsector, de vorming van 
commerciële verbanden van schip-
per-eigenaren te stimuleren of om de 
vakbekwaamheid van binnenvaart-
schippers te verhogen. Maar indien 
het toch mogelijk blijkt, dan ben ik 
bereid een unaniem verzoek hierover 
van de Europese binnenvaartorgani-
saties richting de Europese Commis-
sie te ondersteunen.’ (EvH)

ROTTERDAM

De Europese Schippers Orga-
nisatie (ESO) wil de crisis in de 
binnenvaart Europabreed aan-
pakken. Dat is de uitkomst van 
een overleg van een werkgroep 
van de ESO afgelopen woens-
dag in Rotterdam. Daar kwamen 
de binnenvaartorganisaties van 
Nederland, België, Frankrijk en 
Duitsland bij elkaar.

De ESO ziet een vaartijdreductie tot 
veertien uur als een begin voor het 
verminderen van de capaciteit in de 
binnenvaart. Dat kan bijvoorbeeld 
door de kunstwerken voor de duur 
van de crisis beperkt te bedienen. 
Dit zorgt voor een vermindering van 
de capaciteit in de binnenvaart met 
twintig procent. Volgens de organi-
saties is dertig procent capaciteits-
vermindering nodig.
De binnenvaartorganisaties in de 
ESO vonden verder dat Nederland 
de crisis in de binnenvaart bij de Eu-
ropese Commissie moet aanmelden. 

Het Branche Overleg Binnenvaart 
heeft daarom bij staatssecretaris Hui-
zinga aangedrongen deze mogelijk-
heid aan te grijpen. Zij zegde toe te 
onderzoeken wat de vereisten zijn 
voor die stap en hoe de procedure 
in gang gezet moet worden.
Om de crisis in de binnenvaart te 
beteugelen werd verder afgespro-
ken dat de ESO overleg gaat plegen 
met de Europese Binnenvaartunie 
(EBU). 

Werkgroepen
De werkgroepen Staatsgarantie en 
Capaciteitsbeheersing onder voorzit-
terschap van oud-havenwethouder 
Wim van Sluis komen aankomende 
maandag voor het eerst bij elkaar 
om te kijken welke ideeën er zijn en 
voor welke voldoende draagvlak is. 
Momenteel zijn volgens de binnen-
vaartbonden de reacties uit de bin-
nenvaart divers en kunnen ze geen 
uitspraak doen wat er uiteindelijk 
gaat gebeuren. (EvH)

Campinggasten
ziek van tanklucht
HEEL

De brandweer heeft vorige week 
donderdagmiddag bij sluis Heel 
een tanker stilgelegd die moge-
lijk heeft veroorzaakt dat zeven 
personen op camping Gravenhof 
bij Kessel onwel werden.

Volgens de brandweer was de tanker 
leeg, maar heeft de schipper ter hoog-
te van de camping zijn tanks gelucht. 
Daarbij is een onbekend gas vrijge-
komen waardoor de campinggasten 
onwel werden of hoofdpijn kregen. 
In de loop van de avond voelden ze 
zich weer beter. De politie is een 
strafrechtelijk onderzoek begonnen 
tegen de schipper, die op weg was 
naar DSM. Onderzocht wordt of hij 
vlakbij de camping zijn tanks wel had 
mogen luchten. Na een serie metin-
gen kreeg de schipper toestemming 
zijn reis voort te zetten. (HM)

‘Transport profiteert als eerste van herstel economie’

Staatssecretaris wijst binnenvaart
op eigen verantwoordelijkheid

Economisch Forum
Binnenvaart

‘BinnenvaartTop’
in Rotterdam

‘Het is de hoogste tijd voor een Bin-
nenvaartTop!’, schrijft hoofdredacteur 
Dirk van der Meulen van Schuttevaer 
/ VAART! in een uitnodiging aan vijftig 
specialisten in de binnenvaart: ver-
voerders, verladers, bevrachters, 
bankiers, verzekeraars, makelaars, 
toeleveranciers, brancheorganisaties, 
politici, vakpers en anderen.
Het ‘brainstormend beraad’ onder 
de titel ‘Economisch Forum Binnen-
vaart’ vindt vrijdag 15 mei plaats in 
Rotterdam. Ir Roland Kortenhorst, 
voorzitter van Bureau Voorlichting 
Binnenvaart en tot voor kort Tweede 
Kamerlid van het CDA, is bereid ge-
vonden de discussie in goede banen 
te leiden. 
Van der Meulen in de uitnodiging: 
‘Ook al hebben we niet de illusie de 
oorzaak van de crisis op te kunnen 
lossen, het lijkt alleszins een po-
ging waard om branchebreed van 
gedachten te wisselen en oplos-
singrichtingen te formuleren.’
De deelname aan het ‘Economisch 
Forum Binnenvaart’ is beperkt. Wie 
geen uitnodiging per e-mail ontving 
en toch een bijdrage kan leveren, 
kan zich alsnog vrijblijvend melden 
op info@vaart.nl

Duikers vinden lijk
IDSKENHUIZEN

De waterpolitie van het KLPD 
heeft zaterdag 2 mei 2009 om-
streeks 16.20 uur op het Koe-
vordermeer bij Idskenhuizen 
een lichaam geborgen.

Het gaat vermoedelijk om de 42-
jarige man uit Ratingen (D) die 
vrijdagavond 1 mei 2009 omstreeks 
19.15 uur overboord sloeg. Het stof-
felijk overschot voldoet aan het 
signalement dat bekend was. Een 
schouwarts moet de doodsoorzaak 
vaststellen.
De vermiste man maakte deel uit 
van een gezelschap van vier buur-
mannen op een gehuurde motorboot. 
Hij sloeg achterover van boord in de 
vaargeul van het Prinses Margrietka-
naal en is niet meer boven gekomen. 
De zoekactie tot vrijdagavond 22 
uur leverde niet het gewenste resul-
taat op. Zaterdag werd de zoekactie 
hervat.
Na het middaguur is met behulp 
van sonar een spoor gevonden van 
het lichaam. Duikers van het KLPD 
hebben het lichaam onder water aan-
getroffen en naar boven gebracht.
Hoewel de waterpolitie nog niet 
heeft vastgesteld of de man een red-
dingsvest droeg, wil het KLPD toch 
benadrukken tijdens de uitoefening 
van de watersport een reddingsvest 
te dragen. Het dragen van zo’n vest, 
dat overigens niet verplicht is met 
uitzondering van een bestuurder 
die een snelle motorboot staande 
bestuurt, geeft aanzienlijk meer 
overlevingskansen als men onge-
wild te water raakt. Het dragen van 
een automatisch reddingsvest heeft 
daarbij de voorkeur en geeft geen 
ongemakken. (DvdM)

ESO wil crisis EU-breed aanpakken
met vaartijdreductie tot veertien uur
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meer dan drie dik liggen. Verder zou 
hij onder meer graag in alle getijden-
havens drijvende steigers zien.

‘Niet wegsturen’
Burgemeester Jurrit Visser van Ter-
schelling vond dat terugsturen van 
schepen die de oversteek hebben ge-

maakt of wegsturen van schepen die 
vanaf de Noordzee een vluchthaven 
zoeken, vanwege volle jachthavens 
geen optie is. ‘Er moeten goede ac-
commodaties zijn aan het begin en 
eind van de vaarroutes.’
Hij kondigde aan dat Terschelling in 
beroep gaat tegen de beslissing van 

de minister van LNV om de Plaat 
voor de Dellewal onder de Natura 
2000-regels te laten vallen. Deze 
beslissing blokkeert de gewenste 
uitbreiding van de jachthaven aan de 
zeezijde. De gemeente Terschelling 
stelt dat de Plaat een kunstwerk is en 
geen natuurgebied, dat destijds is ge-

creëerd ter bescherming van de kust 
voor West-Terschelling. Dergelijke 
beslissingen van bovenaf en tegen-
strijdige regels irriteren de eilanders, 
stelde Visser. ‘De steun van de locale 
bevolking is nodig, dat beseft men 
niet altijd in Den Haag.’

Half miljard omzet
De toeristische branche in het Wad-
dengebied is jaarlijks goed voor ruim 
656 miljoen euro aan bestedingen, 
waarvan op de eilanden bijna 430 
miljoen euro wordt besteed. Dat 
citeerde Margreeth de Boer op 
het havensymposium op Terschel-
ling uit het analyserapport over het 
toerisme in het Waddengebied. De 
vijf eilanden krijgen de meeste 
toeristen over de vloer, 8.706.409 
overnachtingen jaarlijks, de Friese 
kuststreek 1.106.100, terwijl langs 
de Groninger kust 632.000 toeristen 
overnachten. In de totale waterrecre-
atie gaat landelijk bijna vier miljard 
euro om, aldus Geert Dijks van de 
Hiswa Vereniging. ‘Meer dan in 
de akkerbouw, betaald voetbal of 
visserij.’ De besteding per boot per 
vaardag schatte hij op 75 euro.

De chartervloot met 548 schepen 
had in 2007 een gezamenlijke jaar-
omzet van 76,6 miljoen euro, aldus 
Jaap Baalbergen van de BBZ. De 
gemiddelde lengte per schip is 29 
meter met gemiddeld 21 kooien per 
schip. Gemiddeld zijn er 121 vaar-
dagen per jaar. (GM)

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

VerwacHting per district Voor komend weekeinde:

nederlandse binnenwateren: Veelal 2 tot 3 Bft uit richtingen tussen noord en west.
nederlandse kust: Veelal 2 tot 4 Bft uit richtingen tussen noord en west. 

Golfhoogte rond 0,5 meter.
oostzee: Eerst zuid- tot zuidwest, 4 tot 5 Bft. Vanaf later op zaterdag en op 

zondag verschillende richtingen, 2 tot 5 Bft. Golven 0,5 meter.
ierse zee: Zaterdag afnemend van 6 Bft naar 4 Bft, draaiend van zuidwest 

naar noordwest. Zondag noordwest, 4 Bft. Golven van 1,5 naar 0,5 m.
Het kanaal: Zaterdag zuidwest 4, eerst soms 5 Bft. Zondag noord tot noordoost 

en weer aantrekkend tot 5 Bft. Golfhoogte rond 0,5 meter.
golf van Biskaje: Noordelijk, zaterdag 3 tot 4, zondag 3 tot 5 Bft. Golfhoogte: 

zaterdag 2 tot 4 meter, zondag circa 2 meter.
westelijk deel middellandse zee: Veelal tussen oost en zuid, 3 tot 6 Bft. Door langstrekkende 

lagedrukkernen soms andere richtingen. Golven: 0,5 tot 2 meter.

weeroVerzicHt:
Een complexe weerssituatie tekent 
zich komend weekeinde af. Twee 
grootschalige systemen domineren 
op het eerste gezicht de weerkaar-
ten. Een lagedrukgebied tussen 
IJsland en Noorwegen aan de ene 
kant. En een gordel van hogedruk-
gebieden aan de andere kant, lopend 
van boven de oceaan ten zuiden van 
het lagedrukgebied tot boven grote 
delen van het continent. Geheel 

stabiel is het vasteland echter niet. 
Op de overgang tussen koele lucht 
boven het westen en noordwes-
ten van Europa en warmte voch-
tige lucht boven het oosten, mid-
den en zuiden, ontstaan regen- en 
onweerscomplexen. Met een zuid-
westelijke stroming in de boven-
lucht worden deze neerslagzones 
waarschijnlijk vooral over delen 
van Frankrijk, de Alpenlanden en 
Duitsland gevoerd. In de buien-

zone ontstaan echter enkele lage-
drukgebieden. Dat bemoeilijkt de 
exacte koersverwachting van de 
onweerscomplexen. Ook de verder 
vrij zonnige Benelux heeft risico 
ermee te maken te krijgen. Los 
van eventuele windstoten rondom 
buien staat er weinig wind.

Zekerheid verwachting: 
vrij onzeker.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

Dat de havens nog lang niet klaar zijn 
voor later, bleek evenzeer. Zelfs een 
splinternieuw ingerichte en uitge-
breide haven van Vlieland (anderhalf 
keer zo groot geworden) is dat nog 
niet. Daar is voor tien miljoen euro 
geïnvesteerd in veiligheid en milieu, 
terwijl de capaciteit gelijk bleef, 
meldden burgemeester Baukje Ga-
lama en Dick Visser, voorzitter van 
het Vlielander jachthavenbestuur. 
De haven was en is nog steeds ge-
schikt voor zo’n 300 recreatiesche-
pen. En voor de charterschepen is 
niets veranderd, zo constateerde een 
charterschipper onder de 175 aanwe-
zigen, waardoor deze schepen nog 
steeds meer dan ‘drie dik’ boord aan 
boord aangemeerd moeten worden. 
De vernieuwde haven van Vlieland 
zal 26 juni worden geopend, aldus 
Galama, die zei te verwachten dat 

binnen tien jaar nog eens honderd 
extra ligplaatsen nodig zijn. 

Groeiende vloot
Verwacht wordt dat de capaciteit van 
alle jachthavens aan de Waddenzee 
moet worden opgekrikt, niet alleen 
omdat de vloot recreatieschepen nog 
steeds groeiende is en volgens ver-
wachting blijft uitdijen, maar ook 
omdat nieuwe schepen steeds langer 
worden en er steeds meer wadvaar-
ders naar de eilanden komen. Het 
door de overheid gestelde maximale 
aantal van 4600 ligplaatsen rond het 
Wad is onder invloed van deze trend 
alweer losgelaten.
Door ligboxen te maken, wordt de 
veiligheid vergroot. Daarvoor moet 
een jachthaven zoals op Terschel-
ling, alleen om dezelfde capaciteit 

te behouden, qua oppervlakte flink 
worden vergroot. Om dan ook nog 
eens meer vaarrecreanten te kun-
nen bergen, moet er extra opper-
vlak bij komen. En dat kan nu vaak 
niet vanwege te weinig ruimte aan 
de landzijde en door regels op het 
Wad, dat valt onder Natura 2000, 
die uitbreiding naar de zeezijde 
verhinderen. 
Margreeth de Boer, voorzitter van 
de Raad voor de Wadden, bevestigde 
dat de stroom recreatieschepen op de 
Waddenzee fors is toegenomen, om 
precies te zijn een verdubbeling in 
de laatste 25 jaar. Ze citeerde enkele 
zaken uit een analyserapport van 
de Raad, dat aan de Tweede Kamer 
werd aangeboden. Ook in dat rapport 
wordt geconstateerd dat dit proble-
men veroorzaakt in de jachthavens. 
In dit rapport over de omvang en 

betekenis van recreatie en toerisme 
in het Waddengebied wordt verder 
gepleit voor meer overtochten naar 
de eilanden met milieuvriendelijke, 
kleine fluisterboten. Ecotoerisme is 
de toekomst voor het Waddengebied, 
aldus De Boer. 
Jaap Baalbergen, directeur van de 
brancheorganisatie voor de beroep-
schartervaart BBZ, haakte daarop 
in door aandacht te vragen voor de 
fluisterschepen van zijn vloot, de 
zeilschepen in de chartervloot. Hij 
voorspelde een afname van de char-
tervloot van tien tot twintig procent 
als gevolg van strengere wetgeving, 
hoewel hij eraan toevoegde: ‘Dat zei 
ik vijf jaar geleden ook, maar het 
is nog steeds niet gebeurd.’ Hij zei 
van de havens ligplaatszekerheid te 
verwachten en dat de schepen niet 

• Het is geen optie schepen na de oversteek uit de overvolle havens van de Waddeneilanden te weren. (Foto 
Jan Heuff)

Recreatievaart brengt half miljard euro in het laadje

Havens Waddenzee moeilijk uit te breiden
De recreatievaart op de Waddenzee heeft de ko-
mende jaren meer ruimte nodig, maar de jacht-
havens kunnen niet verder uitbreiden. Dat bleek 
tijdens het symposium ‘Havens Waddenzee klaar 
voor de recreatievaart in de toekomst?’ in het Ma-
ritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling, 
dat bijgewoond werd door 175 belangstellenden.

Chartervaart niet beter af
in vernieuwde haven Vlieland

BON voor een nieuwe Schuttevaer-abonnee. Zie voorzijde.

Schip | bedrijf | instelling: ..........................................................................................................................................
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Postcode:           ..........................................................................................................................................

Plaats:             ..........................................................................................................................................
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Fax:               ..........................................................................................................................................

Email:              ..........................................................................................................................................

Geboortedatum:       ..........................................................................................................................................
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                Vo o r a d r e s s e r i n g:  z i e vo o r z i j d e v a n d e z e b o n
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ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen
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Overzicht van wijzigingen (rigmoves) in verplaatsbare booreilanden, die thans 
werkzaam zijn op de Noordzee.  De opgegeven posities zijn in WGS 84. Geplaatste 
booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 zM). De vermelding van een 
booreiland dat verplaatst is nabij een gekarteerd platform wordt niet herhaald
(ACP - Adjacent to Charted Platform).

Naam Ligging 
Ensco 101 57-14,30 N 001-46,80 E

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

havens & vaarwegen

WADDENZEE
Boschgat; bijzondere markering. Tijdelijk 
uitgelegd: de gele stompe kunststof spar-
boei BC-NBW 1 in 53° 29,7700’ N-006° 
28,0697’ E en de gele stompe kunststof 
sparboei BC-NBW 2 in 53° 28,9000’ N-
006° 28,2297’ E.
Brakzandstergat; bijzondere markering. 
Tijdelijk uitgelegd: de gele stompe kunststof 
sparboei GB-NBW 1 in 53° 26,7298’ N-
006° 11,1918’ E en de gele stompe kunststof 
sparboei GB-NBW 2 in 53° 27,7607’ N-006° 
13,6627’ E.
Den Oever, Binnenhaven in; Stevinsluis; 
bericht ingetrokken. Stremming Stevinsluis 
is opgeheven.
Lutjewad oost; Lutjewad west; gewijzigde 
markering. De groene kunststof sparboei 
LW 1 in 53° 25,9861’ N - 006° 18,7570’ 
E; De rode stompe kunststof sparboei LW 
2 in 53° 25,8926’ N-006° 17,2230’ E; het 
rood-groenrode drijfbaken LW 8- EB 1 in 
53° 25,9984’ N-006° 18,9089’ E; de groene 
kunststof sparboei LW 3 in 53° 25,8979’ 
N-006° 19,0124’ E; de groene kunststof 
sparboei LW 5 in 53° 25,8405’ N-006° 
19,2549’ E; de groene kunststof sparboei 
LW 7 in 53° 25,8679’ N-006° 19,6102’ E; 
de rode stompe kunststof sparboei LW 8a 
in 53° 25,9740’ N-006° 19,7660’ E; de rode 
stompe kunststof sparboei LW 10 in 53° 
26,0566’ N-006° 20,0901’ E; de rode stompe 
kunststof sparboei LW 14 in 53° 25,9671’ 
N-006° 20,8429’ E.
Noordzeeroute; mededeling. Er wordt op de 
veilig vaarwaterboei Rabsbank voor proef, 
gedurende 12 maanden een AIS transponder 
geplaatst. Dit om de boei tijdens periodes 
met grotere golfhoogte beter zichtbaar te 
maken op de radar. De uitgezonden naam 
wordt Rabsbank.
Oort oost; gewijzigde markering. Vervan-
gen/verlegd: de groene ton O 7 door een 
groene kunststof sparboei O 7en verlegd 
in 53° 25,7453’ N-006° 14,8865’ E; het 
groene drijfbaken O 11 door een groene 
kunststof sparboei O 11 en verlegd in 53° 
26,2919’ N-006° 15,7146’ E; het groene 
drijfbaken O 15 door een groene kunststof 
sparboei O 15 en verlegd in 53° 25,9982’ 
N-006° 16,4353’ E; het groene drijfbaken 
O 17 door een groene kunststof sparboei 
O 17 en verlegd in 53° 25,9337’ N-006° 
16,7680’ E. Vervangen: de groene ton O 3 
in 53° 25,0410’ N-006° 14,0130’ E door een 
groene kunststof sparboei O 3; de groene 
ton O 5 in 53° 25,3738’ N-006° 14,3702’ 
E door een groene kunststof sparboei O 
5; de rode sparboei O 4 in 53° 25,1222’ 
N-006° 13,8227’ E door een rode stompe 
kunststof sparboei O 4; het groene drijfba-
ken O9 in 53° 26,0458’ N-006° 15,2908’ E 
door een groene kunststof sparboei O 9; het 
groene drijfbaken O13 in 53° 26,1193’ N-
006° 16,0968’ E door een groene kunststof 
sparboei O 13; het groene drijfbaken O19 in 
53° 25,8396’ N-006° 17,0706’ E door een 
groene kunststof sparboei O 19.
Oort West; gewijzigde markering. De 
ivm. een project t.b.v. mosselhangcultuur 
tijdelijk uitgelegde lichtboeien zijn verlegd: 
De noord-cardinale lichtboei O-ST-NW met 
lichtkarakter VQ is verlegd in 53° 24,9772’ 
N-006° 13,8779’ E; De noord-cardinale 
lichtboei O-ST-NO met lichtkarakter VQ 
is verlegd in 53° 25,1850’ N-006° 14,4359’ 
E.
Oosterom; bijzondere markering. Tijdelijk 
uitgelegd: het noordcardinale drijfbaken O-
MOS 2 in 53° 22,0669’ N-005° 20,2285’ E 
en het noordcardinale drijfbaken O-MOS 4 
in 53° 22,0918’ N-005° 20,3776’ E.
Oostmeep; bijzondere markering. Tijde-
lijk uitgelegd: de zuidcardinale ton NM-HO 
in 53° 19,9678’ N-005° 21,2922’ E en het 
westcardinale drijfbaken NM-HO-NW in 
53° 20,2310’ N-005° 21,2632’ E
Oude Westereems, Oort, Lutjewad, 
Spruit, Zuid Oost Lauwers; gewijzigde 
markering. Op grond van morfologische 
veranderingen is de markering in de Oude 
Westereems, de Tanker-rede, de Expl. stof-
fen-rede en Dukegat-reede opgenomen en 
opnieuw genummerd uitgelegd. De rede-
grenzen blijven onveranderd. 
Wijziging karakter: groene lichtboei A9/ 
Alte-Ems-Reede; kar. Fl.(2) gr. 9s, 53° 
30,812’ N-006° 42,772’ E.
Rede van Schiermonnikoog; gewijzigde 
markering. De rode stompe kunststof spar-
boei R 8 in 53° 27,3975’ N-006° 10,0234’ 
E; de rode stompe kunststof sparboei R6a 
in 53° 27,2827’ N-006° 09,8784’ E; de 
rode stompe kunststof sparboei R4 in 53° 
27,2475’ N-006° 09,6243’ E; de groene 
kunststof sparboei R5 in 53° 27,2145’ N-
006° 09,6213’ E
Reegeul; gewijzigde markering. De af-
gebroken groene wadlichtpaal R 3 in 53° 
25,8020’ N-005° 45,9333’ E is geheel gebor-
gen. De wadlichtpaal is tijdelijk vervangen 
door een groene kunststof sparboei R 3.
Vierhuizergat; oefeningen. Van 8 tot 23 uur 
worden schietoefeningen gehouden vanaf 
schietbaan Marnewaard op 4, 5, 11, 12, 18, 
19, 25, 26, 29 en 30 juni: geen reservedagen. 
De dijkweg en een deel van de Waddenzee 
zijn dan afgesloten.
Vierhuizergat; bijzondere markering. Ter 
markering van een natuurbeschermingsge-
bied (art. 20 NBW) is de gele stompe ton met 
liggend kruis VHG-NBW tijdelijk uitgelegd 
in 53° 24,8230’ N-006° 16,3255’ E.
Vingegat; bijzondere markering. Tijde-
lijk uitgelegd: de gele stompe kunststof 
sparboei V-NBW in 53° 18,2712’ N-005° 
29,1842’ E.
Westgat; gewijzigde markering. Ter mar-
kering van een natuurbeschermingsgebied 
(Art. 20 NBW) is de gele sparboei met lig-
gend kruis RIF-NBW tijdelijk uitgelegd in 
53° 27,9083’ N-006° 03,6538’ E.
Zoutkamperlaag; bijzondere markering. 
De ivm. een project tbv. mosselhangcultuur 
tijdelijk uitgelegde betonning is verlegd: de 
noord-cardinale ton genaamd Z-YE-NW 
naar positie 53° 25,1992’ N-006° 10,2070’ E; 
de noord-cardinale ton genaamd Z-YE-NE 
in 53° 25,1000’ N-006° 10,7243’ E.
Zoutkamperlaag; bijzondere markering. 
De ivm. een project tbv. mosselhangcultuur 
tijdelijk uitgelegde noord-cardinale kunststof 
sparboei Z-SMY is verlegd in 53° 25,0000’ 
N-006° 10,8273’ E.
Zuidoost Lauwers Noordplodz; bijzon-
dere markering. Tijdelijk uitgelegd: de gele 
stompe kunststof sparboei ZOL-NBW in 
53° 27,4149’ N-006° 30,0803’ E.
IJSSELMEER
Drontermeer; gewijzigde markering. Ton 
DM-9 vervangen voor Libo met karakter 
iso4sec en verlegd in 52° 31.6779’ N-005° 
51.4624’ E, Libo DM-10 in 52° 31.6766’ N-
005° 51.4624’ E, ton DM-12 in 52° 31.4727’ 
N-005° 51.4805’ E en tonnen DM-9A en 
DM-10A definitief opgenomen.
Kornwerderzand, Binnenhaven in; gewij-
zigde markering. Definitief opgenomen: 
oostcardinale Libo BANK in 53° 03.8288’ 
N-005° 20.4532’ E.

GRONINGEN
Aduarderdiep; Steentil; stremming. 
Stremming Steentil van 8 mei t/m 1 ok-
tober. Omleidingsroute via het Reitdiep of 
Niezijlsterdiep-Kommerzijlsterrijt.
Eemskanaal; Borgbrug; Driebondsbrug; 
beperkte service. Ivm. omschakelen be-
diening voor de Driebondsbrug t/m 15 mei 
maandag t/m zaterdag van 10 tot 20 uur; 
10 mei van 9 tot 19 uur, beperkte service 
op 10 mei van 9 tot 19 uur en beperkte 
service Borgbrug t/m 15 mei van 10 tot 20 
uur. Beperkte service Driebondsbrug t/m 
15 mei van 10 tot 20 uur en 10 mei van 9 
tot 19 uur. De Borgbrug wordt t/m 15 mei 
lokaal bediend.
FRIESLAND
Dokkumer-Grootdiep; Iebrege (Eebrug), 
Dokkum; geen bediening. Ivm. auto- en 
motor 11-stedentocht geen bediening Dok-
kum Iebrege (Eebrug) op 1 juni van 13:30 
tot 16:30 uur. De reguliere tweede pauze 
vervalt zodat de brug ook tussen 16.30-17.15 
uur wordt bediend.
Nieuwe Pompsloot; Ringvaart; Poolsbrug; 
geen bediening. Geen bediening Poolsbrug 
van 15 t/m 19 juni.
Stroobossertrekvaart; stremming. Ivm. 
plaatsen van damwand stremming tussen 
Dokkum en Westergeest van 11 mei t/m 
26 juni.
Van Harinxmakanaal; Tsjerk Hiddesslui-
zen; gedeeltelijke stremming. Voor grote 
kolk Tsjerk Hiddessluizen stremming op 
2 juni van 7 tot 12 uur (uithalen deuren), 
oponthoud max. 2 uur tussen 2 en 12 juni 
en stremming op 12 juni van 8 tot 16 uur 
(terugplaatsen deuren).
DRENTHE
Drentsche Hoofdvaart; Pieter Humme-
lenbrug; stremming. Stremming Pieter 
Hummelenbrug van 12 t/m 15 juni.
OVERIJSSEL
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zut-
phen; geen bediening. I.v.m. werkzaam-
heden wordt Zutphen IJsselspoorbrug niet 
bediend op 15 mei van 0:15 tot 5:45 en op 
18 mei van 1:23 tot 5:45 uur. 
Kanaal Zutphen-Enschede; sluis Hengelo; 
stremming. Ivm. evenement stremming tus-
sen kmr. 40.8 en 42.5 op 6 juni van 8 tot 
12 en van 13 tot 18 uur. De scheepvaart 
kan worden opgeschut, maar moet aan de 
bovenzijde blijven liggen. Na 18 uur wordt 
alle aanwezige scheepvaart weggeschut.
Zijtak via Grote Kolksluis; Grote Kolk-
sluis; evenement. Ivm. evenement Zwart-
sluis onder zeil enige hinder binnenzijde 
Grote Kolksluis in Zwartsluis tussen 21 
en 24 mei.
Zwarte Water; afmeerverbod. Ivm. eve-
nement afmeerverbod deel van de kade (ca 
110 m) van de Havendijk in Zwartsluis op 
21 mei van 13 tot 17 uur. Dit gedeelte is 
gereserveerd voor de schepen van het eve-
nement Zwartsluis onder zeil. Dit wordt met 
verkeerstekens uit het BPR aangegeven.
GELDERLAND 
Gekanaliseerde Maas; Mook, spoorbrug; 
doorvaarthoogte. De doorvaarthoogte is 
verminderd met 90 cm thv. conserverings-
wagen spoorbrug Mook van 11 mei t/m 30 
augustus.
Geldersche IJssel; Maas; Maas-Waalka-
naal; Mookerplas; Pannerdensch Kanaal; 
Waal; evenement. Van 24 t/m 29 mei ver-
plaatsen ongeveer 30 jachten zich op de 
Geldersche IJssel vanaf Giesbeek naar Plas-
molen, via de IJssel, Pannerdensch Kanaal, 
de Waal, Maaswaal-kanaal en de Maas.
Lek; kmr. 928; Voorhavens Sluiscom-
plex Amerongen, Neder-Rijn; kmr. 923; 
evenement. Ivm. zeilwedstrijd bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr. 928 en 923 op 
17 mei van 13:30 tot 17 uur. Info VP Tiel 
tel. 0344 61 96 72 of VHF 64.
Neder-Rijn; kmr. 883; evenement. Er wordt 
vuurwerk afgestoken aan de linkeroever op 
15 mei van 22 tot 22:15 uur. Info: VP Tiel, 
(0344) 61 96 72 of VHF 64.
FLEVOLAND
Hoge Vaart; stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen kmr. 7 thv. boothelling 
Hoge Vaart en kmr. 8 thv. Groene Kathedraal 
op 7 juni van 11:30 tot 13:30 uur.
Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randme-
ren naar het Ketelmeer; Nijkerkersluis, 
brug over benedenhoofd; bericht inge-
trokken. Bediening brug Nijkerkersluis is 
normaal.
UTRECHT
Lek; kmr. 962; oefeningen. Op 12 mei 
wordt tussen 19:45 en 20:30 uur een duik-
oefening gehouden thv. het voetveer Lo-
pik/Ameide. Info: post Tiel, (0344) 61 96 
72 of VHF 64.
NOORD-HOLLAND
Amsterdam-Rijnkanaal; brug Muiden; 
stremming. Stremming brug Muiden van 
21 mei 22 uur tot 22 mei 3 uur, stremming 
brug Muiden van 28 mei 22 uur tot 29 mei 3 
uur, bijzondere voorzichtigheid Brug Mui-
den van 19 t/m 1 juni, éénrichtingsverkeer 
oostzijde brug Muiden van 22 mei 3 uur 
tot 28 mei 22 uur en éénrichtingsverkeer 
westzijde vrug Muiden van 29 mei 3 uur 
tot 1 juni 23:59 uur. Aanwijzingen gege-
ven door medewerkers aan boord van de 
begeleidingsvaartuigen en/of post Wijk bij 
Duurstede en Schellingwoude moeten stipt 
worden opgevolgd.
IJmeer; stremming. Stremming sluis Stei-
gereiland op 13 mei van 6 tot 22 uur. 
IJmeer; stremming. Stremming Nijlpaard-
sluis van 11 mei 6 uur tot 12 mei 22 uur.
Noordzeekanaal; mededeling. Het Centraal 
Nautisch Beheer Amsterdam heeft een her-
nieuwde bekendmaking uitgegeven over 
restanten voormalige Velserspoorbrug in 
de vaarweg naar de Noordersluis aan de 
oostzijde van het Noordzeesluizencomplex. 
Voor de scheepvaart met een diepgang klei-
ner dan 13.10m s.w./14.05m f.w., levert dit 
object absoluut geen gevaar op. De volle-
dige bekendmaking is aan te vragen bij het 
Infocentrum Binnenwateren (2009.2869.1) 
of te downloaden via www.infocentrum-
binnenwateren.nl
Noordhollandsch Kanaal; Frieschebrug; 
geen bediening. Geen bediening Friesche-
brug op 27 mei van 7 tot 10:30 en van 11 
tot 16:30 uur.
Ringvaart van de Haarlemmermeerpol-
der (westelijk gedeelte); Bennebroeker-
brug; Cruquiusbrug; stremming. Ivm. 
evenement stremming tussen Cruquiusbrug 
en Bennebroekerbrug op 17 mei van 11:45 
tot 13:15 en van 14:45 tot 16:15 uur.
Schinkel; Schinkelspoorbrug; geen bedie-
ning. Geen bediening Schinkelspoorbrug 
van 31 mei 12 uur tot 5 juni 12 uur.
Singelgracht; Kattenslootbrug; geen be-
diening. Geen bediening Kattenslootbrug 
op 16 mei van 10 tot 18 uur en 17 mei van 
10 tot 18 uur reservedag.
Weespertrekvaart; Omvalbrug; geen be-
diening. Geen bediening Omvalbrug van 25 
t/m 28 mei van 20 tot 22 uur.
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NOORDPOLDERZIJL

De kleinste zeehaven, het Gro-
ningse Noordpolderzijl, is weer 
bereikbaar. De vaargeul, die 
door de najaars- en winterstor-
men van de afgelopen jaren vol-
ledig was dichtgeslibd, is uitge-
baggerd.

‘Doar broest de zee, doar hoelt 
de wind, doar zoest t aan diek en 
wad…’, luidt de beginregel van 
een de coupletten van het Gronings 
volkslied, die ten volle betrekking 
heeft op Noordpolderzijl. De zee-
haven, die tussen de zandplaten Si-
monszand en Rottumerplaat door 
slechts bereikbaar is met hoog water, 
is de thuishaven van twee in Usquert 
geregistreerde garnalenkotters. Af 
en toe doet een jacht of platbodem 
de haven aan; de bemanningsleden 
doen zich te goed aan een afzakkertje 
in het in 1812 gebouwde - in 1843 
verhoogd met een verdieping - ‘ziel-
hoes’, vergaderplaats van het voor-
malige waterschap Noordpolderzijl. 
Onder voorzitterschap van Sybrand 

Bruins werd de eerste vergadering 
van dit polderbestuur gehouden in 
1810 in Usquert.
Het is de laatste tijd echter wel heel 
erg rustig geweest. Schepen konden 
niet meer binnenkomen, omdat er 
sinds 2003 niet meer was gebag-
gerd. Dat moest dus snel gebeuren, 
vonden de gebruikers, want het toe-
ristenseizoen stond voor de deur. 
Bovendien fungeert het haventje 
als vluchthaven voor schepen, die 
tussen Lauwersoog en de Eemsha-
ven in problemen komen. ‘Er is na 
1 november 2007 geen schip meer 
binnengekomen’, zegt havenmeester 
Joke van Warners.

Café-restaurant
De haven ligt achter de Noorder-
dijk, ten noorden van de plaatsen 
Usquert en Warffum aan het einde 
van de Zijlweg, die dwars door de 
Noordpolder loopt. Parallel aan de 
weg loopt het kanaaltje Zijlriet. Bin-
nen de Noorderdijk lagen vroeger 
de woningen van de herders van de 
op de dijklanden grazende schapen. 

Slechts enkele huizen resteren. Vóór 
de bedijking lagen hier op een kwel-
der enkele kleine wierden, waarvan 
van onder meer Groot- en Klein Zee-
wijk bekend is dat ze nog tot in de 
zeventiende eeuw bewoond waren. 
Andere wierden deden slechts dienst 
als vluchtplaatsen voor het vee bij 
hoog water. In het kader van de Del-
tawet werd de dit 1811 daterende 
sluis in 1980 vervangen door een 
gemaal. Het ‘zielhoes’, de sluis-
wachterswoning, is gerestaureerd 
en ingericht als café-restaurant.

Na de baggerwerkzaamheden, die 
voor het begin van het broedseizoen 
op 1 apil moesten zijn beëindigd,  
wordt Noordpolderzijl weer gebruikt 
als uitvalsbasis voor de wadloopsport 
en vormt het als vanouds de spora-
dische verbindingshaven met de 
waddeneilanden Rottumeroog en 
Rottumerplaat. Van enig economisch 
belang is geen sprake: bij laag water 
staat dit idyllisch gelegen haventje 
toch weer compleet droog: ruimte, 
rust en vergezichten. (HZ)

Groningen Seaports
wordt overheids-NV
DELFZIJL

Groningen Seaports (Delfzijl en 
de Eemshaven) wordt een over-
heids naamloze vennootschap.

De provincie en de gemeenten Delf-
zijl en Eemsmond hebben daartoe be-
sloten om de financiële risico’s voor 
de nu nog betrokken overheden beter 
af te schermen en de mogelijkheden 
te vergroten om investeringskapitaal 
aan te trekken. Nu nog is Groningen 
Seaports bestuurlijk in een gemeen-
schappelijke regeling gegoten. De be-
stuurlijke reorganisatie, waar al jaren 
over wordt gesproken, betekent niet 
dat sprake is van privatisering. De 
regionale betrokkenheid van de pro-
vinciale en gemeentelijke overheden 
wordt gewaarborgd in de algemene 
vergadering van aandeelhouders en 
in de raad van commissarissen.  In 
de beide Groninger havens vindt 
momenteel een grote dynamiek met 
miljoeneninvesteringen plaats en die 
brengen de nodige financiële risico’s 
met zich mee. De betrokken over-
heden hoeven dus niet meer op te 
draaien voor het wegwerken van de 
eventuele verliezen. (TK)

Ligplaatsverbod
Oude Rijn
DEN HAAG

De Raad van State mag bepalen 
of de eigenaar van een plezier-
vaartuig toch een ligplaats ach-
ter zijn woning in de Oude Rijn 
krijgt. De booteigenaar uit Al-
phen aan den Rijn kreeg eerder 
ongelijk van de Haagse recht-
bank.

De provincie Zuid-Holland is niet 
van plan toestemming te geven voor 
de ligplaats. Daarbij beroept de pro-
vincie zich op een verkeersbesluit 
voor de Oude Rijn in Alphen. Het 
gedeelte van de Oude Rijn tussen 
de Heimans- en Woudwetering en 
de Gouwe kent een ligplaatsverbod. 
Volgens de provincie is dit deel 
van de rivier een belangrijke route 
voor de beroeps- en recreatievaart. 
En dat moet veilig en vlot kunnen 
verlopen.
Ook stelt de provincie dat er bij 
de beroepsvaart een permanente 
behoefte bestaat aan tijdelijke lig-
plaatsen. Het feit dat die ligplaat-
sen permanent bezet zijn, toont 
volgens de provincie ook aan dat 
die behoefte groot is. Verder zal de 
drukte op de rivier nog toenemen 
door de realisatie van de Overslag 
Terminal Alphen. De vaarweg achter 
het huis van de bezwaarmaker is vol-
gens de provincie te krap. Daarom 
is het niet wenselijk dat daar ook 
nog eens ligplaatsen komen voor 
pleziervaartuigen.
Maar de booteigenaar vindt dat on-
zin. De Oude Rijn is vlak achter zijn 
huis tot enkele meters uit de oever 
zeer ondiep. Beroepsvaartuigen kun-
nen daar niet komen zonder vast te 
lopen, stelt hij. Ook zegt hij dat de 
rivier bij zijn woning juist breder is 
dan elders, zoals in het centrum van 
Alphen. En de provincie zou ook 
ligplaatsontheffingen verlenen op 
andere plekken in de rivier die net zo 
breed zijn als bij zijn woning.
De Raad van State doet over enkele 
weken uitspraak. (AvdW)

• In 1974 verkeerde Nederland’s kleinste zeehaven Noordpolderzijl in slechtere staat dan nu, maar was er nog 
aardig wat bedrijvigheid. (Foto Henk Zuur)

Noordpolderzijl weer bereikbaar
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Het vervoer van nat zand zal min-
der dalen omdat er veel werk in de 
infrastructuur op stapel staat. Maar 
inmiddels is niet meer zeker of al die 
projecten doorgaan. ‘We blijven op-
timistisch, maar wel met een slag om 
de arm’, zegt Fries Heinis, directeur 
van de Vereniging van Waterbouwers 
(voorheen VBKO). ‘We moeten nog 
maar zien wat er van de plannen in 
de Voorjaarsnota overblijft.’
De bouwproductie daalt volgens de 
prognoses in 2009 met 5,5 procent 

en in 2010 met negen procent. In 
2011 wordt nog een daling van een 
half procent verwacht, waarna in 
2012 herstel volgt. Maar met een 
gemiddelde productiegroei van 
drie procent in de jaren 2011-2014 
is de totale bouwproductie in 2014 
nog onder het niveau van 2008. De 
bouw groeide in 2008 nog met drie 
procent.
De economische neergang werkt 
met vertraging door in de bouw. Als 
de bouw al is begonnen, gaat het 
werk gewoon door en dat betekent 
dat er nu nog redelijk werk is. Maar 
projecten die nog niet in gang zijn 
gezet, kunnen worden afgeblazen. 
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als bij 

woningbouwprojecten minder dan 
zeventig procent van de woningen 
is verkocht. Daar komt bij dat bij 
economisch herstel het herstel van 
de bouwproductie ook pas later zal 
inzetten.
Het EIB houdt bij de voorspellin-
gen wel een slag om de arm. Er is 
bijvoorbeeld geen rekening gehou-
den met overheidsmaatregelen om 

de woningbouw te stimuleren en 
ook de omvang van de crisis en de 
doorwerking daarvan op de wereld-
economie is onzeker.

Kwart krimp
De nieuwbouw van woningen kromp 
in 2008 al licht en daalt in 2009 met 
10,5 procent en in 2010 met 13,5 
procent, in totaal een krimp van 
een kwart. Ook 2011 wordt nog een 
moeilijk jaar. Vanaf 2012 neemt de 
nieuwbouw weer toe. Ook herstel, 
verbouw en onderhoud daalt scherp 
in 2009 en 2010. In de nieuwbouw 
van bedrijfsgebouwen ziet het EIB 
een terugval van acht procent in 
2009 en twintig procent in 2010. 

Ook in 2011 is nog sprake van een 
lichte daling. De terugval zit vooral 
in de investeringen van marktpar-
tijen. Investeringen in gebouwen 
voor bijvoorbeeld onderwijs of ge-
zondheidszorg zullen niet dalen, zo 
verwacht het EIB. Vanaf 2012 zal de 
markt voor bedrijfsgebouwen weer 
aantrekken.

Waterbouw
Omdat er minder nieuw wordt ge-
bouwd, zullen ook minder terreinen 
bouwrijp gemaakt hoeven te worden. 
Maar omdat de overheid extra inves-
teert in de infrastructuur zal deze 
sector relatief minder hard worden 
getroffen. ‘Wij verwachten dat het 
goed blijft gaan in de waterbouw, 
maar we houden ook hier een slag 
om de arm’, zegt Fries Heinis. ‘Er 
staan grote weg- en waterbouw-
kundige werken op stapel, zoals 
Ruimte voor de Rivier en grote on-
derhoudswerken die naar voren zijn 
gehaald. Wat dat betreft staan alle 
seinen op groen. Maar wie weet, de 
Voorjaarsnota zit er aan te komen en 
daar zouden wel eens bezuinigingen 
in kunnen zitten.’
Ook in de wegenbouw ziet het er 
volgens Heinis goed uit. ‘De spoed-
wet wegverbreding is er door en 
daarvoor moet veel extra zeezand 

• In de woningbouw is de orderportefeuille in februari 2009 dertig procent lager dan een jaar daarvoor. De orderportefeuille voor nieuwbouw van 
bedrijfsgebouwen is met ruim twintig procent gedaald. (Cijfers EIB)

Goede hoop op vervoer voor infrastructuurprojecten

‘Bouwsector in 2014 niet op oude niveau’
De bouwsector voor-
ziet voor 2009 en 2010 
een met bijna vijftien 
procent krimpende pro-
ductie en dat heeft ge-
volgen voor het vervoer 
van grondstoffen, zoals 
zand en grind. Dat blijkt 
uit nieuwe ramingen 
van het Economisch In-
stituut voor de Bouwnij-
verheid (EIB). 

Woningbouw fors onderuit

ANTWERPEN

Buiten de schippersbonden om 
heeft een groep van circa 150 
schippers vrijdag 1 mei een 
‘denktank Binnenvaart in Actie’ 
opgericht. De actiegroep wil de 
Belgische bonden ‘suggesties 
doen die een oplossing zijn voor 
de crisis en waarmee de hele 
sector kan instemmen’.

De groep kwam bijeen in een hotel 
op Luithagen in de Antwerpse haven. 
De bijeenkomst was een initiatief 
van drie particulieren; Manuela 
Hellbosch (ms Sialirno, 1493 ton), 
Rudy Vermast (ms Maru, 2400 ton) 
en Patrick Piselé (ms Ortelius, 2800 
ton). Zij stellen met klem niet de 
bedoeling te hebben een nieuwe 
schippersbond op te richten. Con-
crete actiepunten werden niet op-
gesteld.
Volgens de groep verontruste schip-

pers is het crisis voor alle categorieën 
binnenschepen, zowel in de droge 
lading als in de tankvaart. Het is 
hun bedoeling alle binnenvaarton-
dernemers op één lijn te krijgen 
achter enkele concrete actiepunten 
waarmee de vertegenwoordigers van 
de bonden dan naar de Vlaamse, Bel-
gische en Europese overheden kun-
nen stappen. ‘De schippersbonden 
zijn het kanon; Binnenvaart in Actie 
levert de munitie’, zegt Manuela 
Hellebosch. Binnenvaart in Actie 
verspreidt alvast een vragenlijst 
onder zoveel mogelijk Belgische 
schippers waarop zij suggesties 
kunnen doen om de crisis te over-
leven. De beweging heeft ook een 
e-mailadres: binnenvaartinactie@
gmail.com.

Protestvergadering
Op dinsdagnamiddag 5 mei ver-
gaderden de schippers opnieuw 

in Antwerpen, maar dan in Schip-
perswelzijn aan het Straatsburgdok 
en op initiatief van Aequitas, een 
vorig jaar opgerichte vereniging die 
de wettelijke en sociale belangen van 
de werkgevers in de binnenvaart 
verdedigt.

Op die vergadering werd geprotes-
teerd tegen een ontwerp kaderwet dat 
in het zogenoemde Paritair Comité 
139 ter tafel ligt en dat de arbeid van 
zelfstandigen op binnenschepen wil 
reglementeren. Als het ontwerp in 
dit comité wordt goedgekeurd, krijgt 
het kracht van wet.
Het ontwerp houdt in dat iedereen 
die op een binnenschip aanwezig 
is, behalve de eigenaar, ingeschre-
ven moet zijn als werknemer. Dat 
geldt ook voor kinderen, partners 
en grootouders. Het komt erop neer 
dat een familielid van de schipper, 
dat toevallig aan boord is, zelfs 

geen handje mag toesteken bij het 
afmeren. En als een neefje in de va-
kantie meevaart en met de dekwas-
slang in de hand wordt betrapt, dan 
wordt hij meteen als zwartwerker 
bestempeld en zwaait er wat voor 
de werkgever.
De Vereniging van Belgische Re-
ders (VBR) maakt de vergelijking 

met de landbouw, waar de grootva-
der van de boer ook weleens komt 
meehelpen bij de aardappeloogst 
zonder dat daarover misbaar wordt 
gemaakt. Volgens de VBR is dit 
voorstel dan ook zeer nadelig voor 
de concurrentiepositie van de Bel-
gische binnenvaart ten opzichte van 
de buurlanden. (JG)

ROTTERDAM

Nederlandse zeeschepen hou-
den zich steeds beter aan de 
beveiligingsregels van de Inter-
national Ship and Port Facility 
Security (ISPS). Er is bij de jaar-
lijkse controles door de Inspec-
tie Verkeer en Waterstaat een 
duidelijk opgaande lijn zicht-
baar.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat 
controleerde vorig jaar 211 van de 
739 Nederlandse schepen op nale-
ving van de sinds 1 juli 2004 ver-
plichte beveiligingsregels van de 
ISPS-code. Men controleerde met 
name of er een gediplomeerde vei-
ligheidsofficier (security officer) aan 
boord was, of er toegangscontrole 
bij de loopplank werd gehouden en 
of de bemanning regelmatig bevei-
ligingsoefeningen hield.
Op 7,6 procent van de gecontro-
leerde Nederlandse schepen (zes-
tien stuks) konden de inspecteurs 
ongemerkt doorlopen naar de brug 
of de machinekamer. In 2007 was 
dat nog mogelijk op dertien procent 
van de schepen en in 2006 op 21 
procent.
Op 4,3 procent (negen) van de on-
derzochte schepen werden geen of 
onvoldoende scheepsbeveiligingsoe-
feningen gehouden. In 2007 was dat 
nog op acht procent van de schepen 
het geval en in 2006 op zeventien 
procent. 
Op 3,3 procent (zeven schepen) 
ontbrak een Continuous Synopsis 
Record (CSR), een overzicht van 
de registraties van het schip en alle 
betrokken partijen, zoals eigenaar, 
beheerder en klassebureau. Vorig 

jaar ontbrak zo’n CSR nog op twaalf 
procent van de schepen. 
Op drie schepen ontbrak een ge-
kwalificeerde security officer (1,4 
procent). Dit wordt gezien als een 
ernstige tekortkoming. Eén schip 
(0,5 procent) beschikte niet over een 
geldig International Ship Security 
Certificate (ISSC). 
Alle schepen hadden vorig jaar het 
sinds 2006 verplichtte Ship Security 
Alert System (SSAS, noodmelding) 
aan boord, tegenover 93 procent in 
2007.

Criminele behandeling
Het rapport besteedt ook aandacht 
aan opmerkingen van opvarenden 
over het ISPS-systeem. Zo gaven 
bemanningsleden aan dat de be-
veiligingseisen, zoals controle bij 
de loopplank, zeer goed worden 
nageleefd in de Verenigde Staten, 
vanwege de zeer strenge controles 
door de US Coast Guard. Ook in 
havens met veel criminaliteit of 
verstekelingen, zoals in Noord- en 
West-Afrika en piratengebieden 
als Somalië en Nigeria, worden de 
beveiligingsregels zeer strikt nage-
leefd. In West-Europa is men soms 
wat nalatig bij de toegangscontro-
les, omdat men daar geen gevaar 
verwacht. Zeevarenden gaven ook 
aan dat zij zich soms als criminelen 
behandeld voelen. Zij mogen hun 
schip niet af in de haven, worden 
door walautoriteiten soms zeer on-
beschoft behandeld en bezoek ont-
vangen is moeilijk tot onmogelijk. 
Ook ervaart men soms gebrek aan 
medewerking van de wal bij pro-
blemen. (HH)

HAARLEM

De Westfriese Sluis en de West-
friese Vaart kunnen niet geschikt 
worden gemaakt voor 500 tons 
schepen vanwege de drempel in 
de sluis en de beperkte diepte 
van de Westfriese Vaart. Dat 
heeft Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland geantwoord op 
een amendement van PvdA-sta-
tenlid Gohdar Massom.

In november 2008 diende Massom 
een amendement in voor het geschikt 
maken van de Westfriese Sluis voor 
Kempenaars. Er zou een aanvarings-
balk in de sluis komen en de vaart 
zou worden gebaggerd. Maar na 
onderzoek zegt de provincie nu dat 
de sluis 47,50 meter lang is en niet 
49,50 meter, wat minimaal nodig is 
voor schepen van 500 ton. Verlen-
ging van de sluis kan alleen worden 
gerealiseerd door nieuwbouw en dat 
kost volgens de provincie dertig tot 
veertig miljoen euro. De provincie 
wil wel een veiligheidsbalk aan-

brengen, zodat de Westfriese Sluis 
structureel geschikt wordt gemaakt 
voor schepen tot 400 ton. Daarnaast 
wil de provincie achterstallig bag-
gerwerk aan de Westfriese Vaart 
tussen Kolhorn en Middenmeer in 
2011 uitvoeren.
Statenlid Massom vindt de te-
rughoudendheid van het provin-
ciebestuur een gemiste kans voor 
West-Friesland. ‘In 2008 is 44.000 
ton kunstmest, tarwe en gerst over 
water vervoerd van en naar Midden-
meer/Slootdorp. Momenteel worden 
granen en veevoerders over de weg 
van het Amsterdamse havengebied 
naar de Kop van Noord-Holland ge-
reden. Maar wij willen de snelwe-
gen rondom Amsterdam ontlasten. 
Bovendien is vervoer over water in 
grote schepen rendabel.’
De Provinciale Statencommissie 
Verkeer en Vervoer debatteert 11 
mei over de uitvoering van het 
amendement van Massom, die nog 
steeds pleit voor vergroting van de 
Westfriese Sluis. (MdV)

Franse vrachtprijzen
PARIJS

De Franse vrachtprijzen zijn in 
het laatste kwartaal van 2008 
met zes procent gedaald ten 
opzichte van het kwartaal daar-
voor.

Dat meldt de dienst statistieken 
(SEoS) van het Franse ministerie 
van Transport. In de vijf voorgaande 
jaren namen de prijzen in het laat-
ste kwartaal juist toe. De daling is 
sterker in het internationaal (-9,4%) 
vervoer dan in het binnenlands (-
2,5%) vervoer over water.
In totaal stegen de vrachten in 2008 
nog wel met 8,8 procent ten opzichte 
van 2007. De vrachtenindex van de 
SEoS over 2008 eindigt op 142,6 
punten, waarbij het prijsniveau van 
januari 2000 geldt als 100 punten. 
In 2007 eindigde de index op 131,1 
punten.
Voor het binnenlands vervoer ein-
digde de index in 2008 op 128,1 
punten, een toename van 7,3 procent 
in vergelijking met 2007. 
Het internationaal vervoer over wa-
ter bereikte 166,1 punten, een groei 
van tien procent ten opzichte van 
het jaar daarvoor. Het internationaal 
vervoer van landbouwproducten ein-
digde op 117,1 punten. Ook zijn er 
verschillen per regio: in Nord-Pas-
de-Calais stond de index eind 2008 
op 127,7 punten, in het Seinebekken 
op 125,9 en in het oosten (Rhône-
Saône en Rijn-Moezel) op 168,5 
punten. (AvO)

Schepen leven ISPS-code beter na

Westfriese Sluis blijft te klein 
voor 500-tonners

• Manuela Hellebosch tussen haar medestanders, links Patrick Piselé en 
rechts Rudy Vermast bij de oprichting van Binnenvaart in Actie. (Foto VBR)

Groep Belgische particulieren richt
actiegroep op om bonden te helpen

Nieuwe MAN
GORINCHEM

MAN Rollo toonde op Construction & Shipping Industry een nieuwe V12 dieselmotor, de 1400 CRM. De motor 
levert voor medium duty 1400 pk bij 2100 toeren. Volgend jaar komt de heavy duty-versie op de markt. Deze krijgt 
een vermogen van 1100 pk bij 1900 toeren. De motor is uitgerust met een Bosch commonrail-systeem en heeft 
een cilinderinhoud van 24 liter. De motor is nieuw ontworpen en wordt gebouwd in Neurenberg. ‘Het is geen 
vrachtwagenmotor’, zegt technical engineer Koert van der Ploeg van MAN Rollo. ‘Het is een aparte motorenlijn 
voor industriële toepassing en scheepvaart. De motor is ook in een (mega)jachtversie leverbaar. Dan levert hij 
1800 pk. De bovenkant van de motor kan dan met geluiddempende beschermkappen worden afgewerkt. Er is 
ook een V8-versie van ontwikkelt met een vermogen van maximaal 1200 pk.’ (Foto Hans Heynen) 

DEVENTER

De vrachten in de droge-lading- 
en tankvaart zijn in 2008 nog 
flink gestegen ten opzichte van 
het jaar daarvoor.

In de droge lading stegen de prijzen 
gemiddeld bijna 25 procent, in de 
tankvaart stegen de prijzen met ruim 
87 procent ten opzichte van een jaar 
eerder. Dat blijkt uit cijfers van het 
NEA. De Rabobank brengt deze in 
haar kwartaalblad Op koers.
De droge lading kreeg in het vierde 
kwartaal wel te maken met een matig 
ladingaanbod. Hierdoor daalden de 
prijzen met bijna vijftien procent ten 
opzichte van een kwartaal eerder. 
Normaal gesproken stijgen de prij-
zen in het vierde kwartaal juist.
De gemiddelde kostprijs per reis 
in de droge-ladingvaart daalde in 

het vierde kwartaal met bijna negen 
procent. Dit kwam vooral door de 
lagere brandstofkosten.
De economische verslechtering had 
in het vierde kwartaal van 2008 nog 
geen invloed op de prijzen in de 
tankvaart. De vrachtprijzen stegen 
met 62 procent ten opzichte van het 
derde kwartaal. Dat kwam vooral 
door de oplopende wachttijden en 
dalende waterstanden in oktober en 
november. Daardoor was er minder 
aanbod van scheepsruimte. Ook 
steeg de vraag bij eindverbruikers 
en importeurs in het vierde kwartaal 
door de lagere olieprijzen. In de laat-
ste tien jaar waren de prijzen in de 
tankvaart nog nooit zo hoog.

De gemiddelde kostprijs in de 
tankvaart daalde met vier procent. 
(EvH)

Fullspeed op krib
WERKENDAM

Een speedboot is vrijdag 1 mei 
in de namiddag op de Nieuwe 
Merwede met volle snelheid op 
een krib gevaren. Dit gebeurde 
net boven De Kop van het Land 
bij kilometerraai 967 in de ge-
meente Werkendam. 

De speedboot voer met zes opvaren-
den op volle snelheid tegen de krib. 
Hierdoor werd de boot over de krib 
gelanceerd waarna ze ondersteboven 
in het water terechtkwam. Hierbij 

vielen twee lichtgewonden. Eén op-
varende kwam onder het vaartuig 
terecht en kon door een aanwezige 
luchtbel in leven blijven. Hij wist 
zich zelfstandig te bevrijden. Pas-
santen in een RIB haalden de overige 
opvarenden uit het water. Met een 
ambulance werden de gewonden 
voor nader onderzoek overgebracht 
naar ziekenhuis Drechtsteden.
Uit onderzoek van de waterpolitie 
bleek dat de schipper teveel had 
gedronken. Het vaartuig werd voor 
onderzoek in beslag genomen. Te-
gen de schipper is proces-verbaal 
opgemaakt. (EvH)

Lokkertje
GORINCHEM

Wie is deze vreemde vrouw? Ze zit sinds kort bij de Gorinchemse sluis aan de Merwede en bekijkt op haar gemak 
de passerende recreatievaart naar de Lingehaven. Mogelijk lokt ze bezoekers naar de Open Havendag in de 
Lingehaven en Buiten de Waterpoort op 9 mei van 9 tot 17 uur. Het duikvaartuig Nautilus van de Koninklijke 
Marine geeft die dag demonstraties, net als de Bataviawerf en de politieboot P57. De stoomsleepboot Jan de 
Sterke maakt rondvaarten op de Merwede. In de Lingehaven meren Woerkumse en Werkendamse zalmschouwen 
af, ze bakken vis op traditionele vuurduveltjes. Verder is er muziek, rommelmarkt en diverse informatiestands. 
(Foto Hannie Visser-Kieboom)

worden aangevoerd.’
Ook de grote baggerbedrijven heb-
ben nog voldoende werk. ‘Het werk 
in Dubai ligt stil en vooral Van Oord 
had daar veel klussen, maar die zijn 
nu elders aan het werk. Voorlopig 

maken we ons nog geen grote zor-
gen, maar het is natuurlijk wel zo 
dat de crisis ook niet aan ons voorbij 
zal gaan. Naarmate het langer duurt, 
zal ook de baggersector de gevolgen 
zien.’ (MdV)

Vrachtprijs steeg vorig jaar fors

Koreanen in actie

NAIROBI 4/5 - Een helikopter van de 
Zuid-Koreaanse marine heeft maan-
dag een Noord-Koreaans vrachtschip 
ontzet dat in de Golf van Aden door 
piraten werd belaagd. Nadat de pira-
ten ervandoor waren gegaan leidde 
de helikopter het met ijzererts ge-
laden Noord-Koreaanse schip naar 
veiliger wateren.

www.nieuwsblad.be

Kop in wind

JULIANADORP 2/5 - Pontbaas Hans 
Bakker gooit z’n kop in de wind. Prima 
dat de provincie ook op zondag wil 
varen over het Noordhollands Kanaal. 
Maar niet met de 59-jarige schipper 
aan boord: ‘Op zondag werk ik niet. 
Nooit gedaan ook.’

www.noordhollandsdagblad.
nl

Pontschipper gezocht

ALKMAAR 1/5 - Voor de pont bij 
Alkmaar wordt een nieuwe schipper 
gezocht. Veerman Tonnie Langendam 
is op zoek naar iemand die hem kan 
helpen. Sinds het overlijden van zijn 
vrouw in november staat hij alleen 
aan het roer.

www.rtvnh.nl

Bijzonder transport

ROTTERDAM 3/5 - Op de Nieu-
we Maas was zondagmiddag een 
spectaculair transport te zien. Vanuit 
Krimpen aan den IJssel vertrok een 
ponton met daarop een grote brug 
naar de Ierse hoofdstad Dublin. Hon-
derden mensen stonden langs het 
water te kijken.

www.rtvrijnmond.nl

RoRovervoer

TIEL 2/5 - VNO-NCW Rivierenland 
heeft verheugd kennis genomen 
van het initiatief van Rijkswaterstaat 
Noord-Holland om een aantal test-
vaarten met een RoRoschip uit te 
voeren tussen Rotterdam, Tiel en 
Hoorn.

www.stadtiel.nl

Norfolkline te koop

3/5 - De Deense groep A.P. Møller 
Maersk heeft bevestigd dat de fer-
rydochter Norfolkline te koop staat. 
Er wordt met meerdere kandidaat-
kopers onderhandeld. DFDS is daar 
een van.

www.nieuwsbladtransport.nl

Ankerplaatsen

ROTTERDAM 2/5 - Voor de Neder-
landse kust liggen naar schatting 
vijftig tankers te wachten om gelost 
te worden in Rotterdam. De belang-
rijkste oliehaven van Europa kan de 
toestroom van ruwe olie, benzine, 
diesel en kerosine niet aan.

www.fd.nl

Rampenoefening

DEN HELDER 29/4 - De Nederlandse 
Kustwacht houdt 16 mei in samen-
werking met de Veiligheidsregio 
Kennemerland, gemeente Velsen 
en Haven Amsterdam voor de kust 
van Zandvoort/IJmuiden een groot-
scheepse oefening. Vanaf de crui-
seferry King of Scandinavia worden 
510 personen geëvacueerd en aan 
land gebracht.

www.schuttevaer.nl

Sleepbootdagen

VIANEN 30/4 - De historische vrij-
stad Vianen in Utrecht is klaar voor 
de Nationale Sleepbootdagen. Op 
Hemelvaartsdag 21 mei en 22 en 
23 mei zullen ruim 200 nostalgische 
sleepboten uit alle windstreken een 
thuishaven in Vianen vinden.

www.vaart.nl

Schat aan fossielen

DEN BOSCH 3/5 - De natte droom 
van elke paleontoloog ligt in het 
Nederlandse Den Bosch. Daar haalt 
een baggerschip het ene fossiel na 
het andere op, van mammoeten tot 
poolvossen.

www.nieuwsblad.be

Haitsma vaart

KOOTSTERTILLE 1/5 - Een eigen 
wagenpark heeft Haitsma Beton 
in Kootstertille niet, wel drie eigen 
vrachtschepen. Vervoer over water 
is soms goedkoper, maar altijd duur-
zamer. Dat laatste aspect speelt bij 
aanbestedingen een steeds grotere 
rol, aldus Jaap Edel, hoofd productie. 
Van de productie gaat nu veertig pro-
cent over water naar afnemers.

www.leeuwardercourant.nl
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GMP certificatieschema diervoedersector 2006
geldig tot 31-05-2011

PDV registratienummer: PDV100264

Niwo VIHB nummer ZH505245VXHX
Geldig tot 07-04-2010

Dordtclean B.V.
Kilkade 45

3316 BC  Dordrecht
Tel: +31(0)78 - 618 70 88

de heer R.M. Briels: +31(0)6 53 28 42 37

Eigen vaste locatie
te Dordrecht met 
aanlegsteiger.

Eventueel inname 
spuitwater

Inkoop van plantaardige 
oliën en vetten

Wij zijn in Nederland en België actief, en laden veel in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam

www.atmmoerdijk.nl
Tel: 0168-389289
Fax: 0168-389270

Contactpersonen:
Danny van Leeuwen (06-51422063)

Afvalstoffen
Terminal

Moerdijk BV

Vlasweg 12, 
4782 PW Moerdijk

Verwerker van: 
Bilge, Waswaters, Vloeibare ladingrestanten, 
(Industrieel) Afvalwater, (Oliehoudende) Slibben

Dé afvalverwerker
en scheepsreiniger

ATM is een        bedrijf.

Ook verwerker van: Verf- en oliehoudende 
afvalstoffen en verontreinigde grond

C1000 Het IJ (Veemkade)
Oostelijke Handelskade 1005/1007
1019 BW 
Telefoon:
Fax:
Email:

AMSTERDAM
020-5095000
020-5095002
hetij@c1000.nl

VOOR UW WEKELIJKSE BOODSCHAPPEN

1 KRAT BIER VOOR HALVE PRIJS
+

1 BROOD NAAR KEUZE GRATIS

*tegen inlevering van deze waardebon

SCHEEPSMAKELAARDIJ
Pruylenborg 148 - 3332 PC Zwijndrecht 
Tel. 078-612.12.46 - autotel. 06-55195004 - Fax. 078-619.34.98

TE KOOP:

Hotelpass.schip, afm ca 34,15 x 5,06 x 1,20 m., kr.hgte 4.40 mtr,

195 pk Volvo Penta, SI cert. zone 2,3 en 4, 32 pers. als hotelschip 

of 50 pers. als rondvaartdagboot.

Rondv. boot, ca. 33.50 x 5.21 x 1.30 m., SI met zone 2, 150 pers.,

interieur aangepast.

Partyboot, bj. 1986, 14,00 x 4,00 x 0,75 m., boegschroef, SI zone 

3 + 4, max. 40 personen (model jachtkruiser).

Partyboot (type Amsterdammer), ca. 22.30 x 4,10 x ca. 1,4 mtr.

Ter overname modern rondvaart-partybedrijf in randstad 

all-in.

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

SCHEEPSBETIMMERING

ZUIDVEENSEWEG 75 - 8331 TX STEENWIJK
TEL.: 0521-514630 / 06-54374070

PLANKEN VLOEREN
OOK MOGELIJK OP UW SCHIP

*Tijdens montage meevaren mogelijk*
www.de-mallejan.nl

Ontwerpbesluiten 

De provincie Groningen heeft het algehele lig
plaatsverbod gewijzigd en geactualiseerd voor 
alle provinciale vaarwegen. Hierbij horen ook 
een tweetal beleidsregels met betrekking tot 
liggen in het Oude Eemskanaal te Delfzijl aan 
de Authentieke kade (beter bekend als ‘Kroon
stad’) en aan de havengeldplichtige kade (kade 
zuidzijde).

De volgende ontwerpbesluiten liggen ter in
zage op het Provinciehuis te Groningen, kamer 
A504, en bij de Gemeente Delfzijl. Tevens is de 
Liggeldverordening in zijn geheel te vinden op 
de website van de Provincie Groningen (www.
provinciegroningen.nl):

  Verkeersbesluit Algeheel ligplaatsverbod 
provinciale vaarwegen Groningen

  Beleidsregel ontheffingverlening Authentieke 
kade Oude Eemskanaal Delfzijl

  Beleidsregel zuidzijde Oude Eemskanaal 
Delfzijl

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen mondeling doch bij 
voorkeur schriftelijk gedurende zes weken, 
vanaf  11 mei tot 23 juni 2009, hun zienswijzen 
kenbaar maken. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met mevrouw D.N. 
Kentie, tel. 050  3164364. De schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gericht aan 
Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling 
Kanaalbeheer, t.a.v. mevrouw D.N. Kentie, 
Postbus 610, 9700 AP Groningen.

SCHEEPSMAKELAARDIJ
Pruylenborg 148 - 3332 PC Zwijndrecht 
Tel. 078-612.12.46 - autotel. 06-55195004 - Fax. 078-619.34.98

TE KOOP:

Rondv. boot, ca. 18.00 x 3.50 x ca. 0.80 m., bj. 1993, 96 pers.,
electrisch aangedreven, SI zone 3+4

Partyboot, bj. 1986, 14.00 x 4.00 x 0.75 m., boegschroef, 
SI zone 3 + 4, max. 40 pers., (model jachtkruiser).

Hotelpass.schip, 38pers., afm. 69,90 x 5,60 x 1,00 m., Rijnattest
zone 2, 3 en 4, 2 x 305 pk, met meerderjarig garantiecontract.
Rijnattest zone 2 tot medio 2012.

Ter overname aangeboden kleinschalig sportvissersbedrijf in
zuidwesten van Nederland.

Ter overname rondvaart-partybedrijf in noorden van het land
all-in.

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

Gespecialiseerd in:

• BINNENVAART • OFFSHORE
• ZEEVAART • BAGGERIJ

Lemans - Nederland
Postbus 527 - 4600 AM  BERGEN OP ZOOM
Tel. 0164 680097 • Fax. 0164 681971
E-mail: lemans@lemans-nederland.nl
www.lemans-nederland.com

Tevens voor:

• rollenkluis
• verhaalrol
• panama  

kluizen
• blokken en 

schijven
• fairleads
• verhuur van 

lieren

Voor alle soorten lieren en kluizen

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

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

DUWBAKKEN:
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
3 stks:  76,50 x 11,40 x 3,50mtr.,  open,   2500 ton, bj. 1978
2 stks:  90,00 x 11,45 x 4,30mtr.,  open, boegschroef, 3500 ton,

containers , bj. 1993
4 stks:  76,50 x 11,40 x 4,00mtr.,  luiken, 2750 ton, bj. 1982.            
4 stks:  32,50 x   8,20 x 2,25mtr.,  open, 450 ton, bj. 1982.

Tevens te koop gevraagd:
Duwbakken 76,50/90/110 mtr., alle leeftijden.

OOK NIEUWBOUW DUWBAKKEN 
OF PONTONS IN DIVERSE MATEN.
T: 010-2847848 / F: 010-2847839 
sales@kamar.nl / www.kamar.nl 

KONING TECHNISCH BEDRIJF B.V.

Prijzen revisie (andere types en merken op aanvraag):
Scania D 11 € 8.050,-
Scania DS 11 € 8.450,-    (incl. turbo)
Scania DS 14 € 10.850,-  (incl. turbo)
DAF DKA 1160 € 8.050,-
DAF       DKS 1160 € 8.425,- (incl. turbo)
Mercedes OM 402 € 9.970,-
Mercedes OM 442A € 10.755,-  (incl. turbo)
Volvo TD 100 A € 8.909,- (incl. turbo)
Volvo TD 120 A € 9.052,- (incl. turbo)

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
Sol b.v. is een onderdeel van de Reikon groep. Deze
groep bestaat uit een vijftal bedrijven met allen
specifieke specialisaties in toeleveringen en service
in de scheepvaart.
Sol b.v. is een pure serviceorganisatie gericht op
snelle leveringen, reparaties en technische onder-
steuning.
Door jarelange ervaring weten wij de weg in de
Rotterdamse haven en ver daar buiten. Ons doel is:
Uw schip in zeer korte tijd in perfecte conditie te
houden of te krijgen.

We keep your ship moving

Sol b.v.
Grondmolen 89
3352CP Papendrecht
Tel:078-6414417
Fax: 078-6413915
E-mail: info@solbv.nl
Web: www.solbv.nl

* Kraanwerkschip voor bergingen en overslag
* Sleepboten 250 pk t/m 1150 pk
* Trilapparatuur voor het zetten van palen
* Drijvende bok (hefcapaciteit 50 ton)
* Ponton verhuur

BURG. VON GEUSAUWEG 36 / 4191 KW GELDERMALSEN
TEL. (0345) 580501 / FAX (0345) 580528 / MOBIEL (06) 54924649

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466

SCHEEPS-
REPARATIEBEDRIJF

‘MISTI’
o.a. autokranen, 

motorinbouw, elektra,
laswerk, hydrauliek

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Alblasserdam
Oost Kinderdijk 167B

Op een toplocatie langs de rivier de Noord ligt dit riant apparte-
ment op de 3de verdieping met 110 m² woonoppervlakte, groot
balkon van 17 m² op het zuid-westen met een fantastische uit-
zicht over de rivier "de Noord" en de omgeving zoals het akker-
land, weiland en de agrarische gebieden. 

Indeling: woonkamer van ca. 50 m². Deels open keuken (3.00 x
2.70) welke keurig is uitgevoerd en beschikt over alle wenselijke
apparatuur. Vanuit de hal zijn de volgende ruimtes toegankelijk;
2 slaapkamers, ruim opgezette badkamer v.v. douchecabine,
wastafel, (2e) zwevend toilet, afzuigsysteem, en een radiator.
Inpandige berging annex bijkeuken van 2.40 x 1.50. Souterrain:
Garage en berging zijn beide voorzien van elektra.

Vraagprijs: € 398.000,-- k.k.
Oplevering: eventueel spoedig.

Haven 25
2951 GC  ALBLASSERDAM 
tel. (078) 6912266
fax. (078) 6913074
e-mail  : alblasserdam@veldhoen-romeijn.nl
internet: www.veldhoen-romeijn.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

De vermissing kreeg mysterieuze 
trekjes toen Boender het sterke 
vermoeden kreeg dat de stuurman 
met z’n goeie goed en de scheeps-
kas overboord was gesprongen. 
Hij heeft inmiddels aangifte van 
diefstal gedaan bij de waterpolitie 
in Nijmegen. 
Boender heeft zijn stuurman vrij-
dagavond vijf over zes voor het 
laatst gezien. Toen hij even na half 
zeven aan de Garantsteiger in Wesel 
wilde vastmaken, was de man ner-
gens meer te bekennen. De schipper 
meerde de 1085 ton metende tanker 
alleen af en doorzocht het schip naar 
de 41-jarige stuurman. Die bleef on-
vindbaar. Boender alarmeerde de 
Wasserschutzpolizei, die meteen 
een zoekactie begon met meerdere 

politie- en blusboten en een politie-
helikopter. Over de marifoon kreeg 
ook de scheepvaart een zoekmelding. 
Landpolitie en campingbeheerders 
zochten de oevers af.

Vol lof
De vermiste stuurman heeft de Ne-
derlandse nationaliteit, is circa 175-
185 cm groot, mist z’n bovengebit en 
was aan boord gekleed in een blauw 
t-shirt en een donkere broek. De 
man voer pas een paar weken op 
de Anna Soraya en de schipper was 
vol lof over zijn inzet. Boender was 
blij dat hij, na slechte ervaringen 
met een Tsjechische stuurman die 
zich ontpopte als alcoholist, nu weer 
iemand aan boord had die van wan-
ten wist en met veel ervaring in de 

tankvaart. ‘Je kent elkaar kort, ik 
heb nog weinig persoonlijke gege-
vens van hem. Ik heb zijn mobiele 
nummer nog gebeld, maar hij was 
onbereikbaar. Ik hoop dat de Kripo 
zijn familie weet te bereiken’, zei 
Boender vrijdagavond.
De schipper van de Anna Soraya 
leefde toen nog tussen vrees en 
hoop. Intussen stuurde de Wasser-
schutzpolizei een persbericht over 
de vermissing naar de media, zonder 
namen. Toch werd Boender al snel 
gebeld door journalisten van een 
paar dagbladen. Hij liet niets los, 
meer dan de officiële lezing van de 
politie kon hij niet melden.

Drieduizend euro
’s Avonds kwam een aflosser aan boord 
en de volgende ochtend werd de lading 
benzine gelost. Volgens afspraak zou 
Boender de steigerman betalen. Hij 
ging binnen op zoek naar zijn porte-
monnee, maar alle briefjes van vijftig 
waren verdwenen. De scheepskas op 
een verborgen plaats bleek eveneens 
leeg. Bij elkaar zo’n 3000 euro had 
de schipper daags tevoren nog geteld. 
Hij belde meteen de Kriminalpolizei, 
maar omdat de Anna Soraya te daal 
zou gaan, leek het praktischer in Ne-
derland aangifte te doen. 

’s Middags op de kegelplaats Weurt 
werd de voorwoning opnieuw door-
zocht. Daarbij viel op dat de toiletar-
tikelen van de stuurman weg waren, 
ook de wegwerp-scheermesjes die 
de schipper eerder voor hem had 
gekocht. ‘Verdacht dat die dingen 
ontbraken’, vond Boender. ‘Geen 

mesjes, geen tandpasta, geen zeep, 
niks. Ook geen telefoon, porte-
monnee of schrijfgerei. En ook z’n 
uitgaanskleren en -schoenen waren 
weg. Wat er nog lag was vuil onder-
goed en oude troep.’

Plasticzak
Er begon hem iets te dagen. Vrij-
dagavond was de stuurman met een 
grijze plasticzak naar achteren gelo-
pen. De was, dacht Boender. Maar 
bij controle op zaterdagmiddag ble-
ken de wasmachine en droger leeg. 
Later op de middag belde de politie 
uit Vlissingen. De stuurman bleek 
officieel door de Duitse autoriteiten 
als vermist te zijn opgegeven. Bij 

de politie van Vlissingen was hij al 
eerder bekend. 
Zaterdagavond zocht Boender zelf 
contact met de vader van de stuur-
man, die hij nog van lang geleden 
kende. Hij deed z’n verhaal. Eerst 
de officiële versie over de vermis-
sing. Dat was schrikken, de vader 

wist nog van niets. Daarna deelde 
Boender zijn vermoeden over de 
gang van zaken. Het bevreemdde 
de vader niet...
De schipper heeft voor zijn Anna 
Soraya een nieuwe advertentie ge-
plaatst op VAART!Werk. De derde 
binnen een maand. Nu met de na-
drukkelijke toevoeging dat aan boord 
een strikt alcohol- en drugsbeleid 
wordt gevoerd. 
Is hij met al zijn vermoedens niet 
bang dat het toch nog verdrinking 
kan zijn? Boender: ‘Hij heeft me 
verteld dat hij goed kan zwemmen. 
En dan is het toch met medeneming 
van wat hier aan boord ontbreekt…’ 
(DvdM)

Duitse politie houdt zoekactie met boten en helikopter

Mysterieuze vermissing bij Wesel
De vermiste stuurman van de tanker Anna Soraya 
is na dagen nog steeds niet boven water. Met een 
helikopter en boten van de waterpolitie en de 
brandweer is vorige week vrijdagavond en zater-
dag de Duitse Rijn beneden Wesel (Rijn-km 820) 
afgezocht. Andere schepen zochten mee nadat 
schipper Henk Boender alarm had geslagen.

Schipper mts Anna Soraya doet 
na vermissing aangifte van diefstal

‘Hoedt u voor regenten’

Woordvoerder Kester van het Kantoor 
Binnenvaart doet in een commentaar, 
in de Schuttevaer van 25 april, pa-
gina 5, op mijn interpretaties van het 
Duitse onderzoeksrapport alsof het 
allemaal niets voorstelt.
Dit rapport was in november 2003 
tijdens het overleg met de CCR in 
Straatsburg wel de grond waarop toen 
de besluiten werden genomen over 
de eindigheid van de overgangsei-
sen waarmee de organisaties in-
stemden.
De 5,4 miljard mark, zoals in het 
rapport aangegeven als te verwach-
ten kosten, worden heel bijdehand 
omgezet in 2,7 miljard euro dan lijkt 
het minder. En dat moet ook nog met 
een korreltje zout worden genomen, 
zou uit het onderzoek te peuren zijn. 
Met alle respect; er mogen wel vier 
135-meters naar Rheinberg om ge-
noeg korreltjes zout op te halen om 
2,7 miljard euro acceptabel te maken. 
Peanuts?
De razendsnelle omzetting van mil-
jarden DM in euro doet de vraag rei-
zen waarom het omstreden onder-
zoeksrapport na de presentatie niet 
in het Nederlands is vertaald en aan 
de binnenvaart voorgelegd voordat er 
beslissingen werden genomen.
In 1975 werd de ONS opgericht 
omdat de schippers werden gehoord 
noch geïnformeerd door de oude 
bonden over het binnenvaartbeleid. 
Die gedroegen zich toen als regenten 
zonder last of ruggespraak. De ONS 
verwoordde wel een duidelijke en de 
schipper aansprekende mening. De 
gevolgen waren een indrukwekkende 
blokkade en het behoud van de Even-
redige Vrachtverdeling.
Nu staat het voortbestaan van de 
schepen gebouwd voor 1976 op het 
spel, deze schepen vormden in 2000 
het overgrote deel van de Rijnvloot. 
Van de toen 5946 geregistreerde mo-
torvrachtschepen waren er maar 457 
gebouwd na 1975. Van deze schepen 
is nog altijd een respectabel aantal 
in de vaart. Schepen die, wat de 
organisaties ook beweren, allemaal 
in de gevarenzone verkeren, terwijl 
ieder weldenkend mens die iets van 
vervoer afweet erkent dat ze onmis-
baar zijn.
De eerste voorzitter van de ONS be-
klaagde zich in de beginjaren na de 
oprichting regelmatig dat zijn stem 
in Den Haag niet werd gehoord. Lo-
gisch, hij verwoordde dan ook een 
afwijkende en in het Haagse niet erg 
gewaardeerde mening.
Heden ten dage loopt ook de ONS 
braaf mee met de afbraakplannen van 
de CCR en EU, houdt informatie ach-
ter en roept dan ook nog dat een en 
ander onafwendbaar is.
Mocht dat zo zijn, en ik betwijfel 
dat ten zeerste, dan is alleen het op-
treden van de organisaties zowel in 
ESO-verband als in landelijk overleg 
daarvoor verantwoordelijk.
Als dat de prijs moet zijn om mee te 
mogen praten over het binnenvaartbe-
leid dan zou ik liever niet meepraten. 
We hadden in het verleden een kor-
date man, Piet de Korte genaamd, lid 
van de CBRB nu dus EBU die het 
waarschijnlijk niet zover had laten 
komen. Deze man was ondernemer, 
maar zeker ook een vakbekwaam 
schipper, die na zijn varend bestaan 
zich met hart en ziel inzette om de 
belangen van onze bedrijfstak met 
name in de CCR te verdedigen. Hij 
is helaas te vroeg overleden, maar 
wist wel degelijk waar hij over sprak 
en zo’n man missen we nu tijdens 
het overleg.
Tot nog toe heeft alleen de ASV 
zich gerealiseerd wat er in 2003 
in Straatsburg is fout gegaan en is 
op haar schreden teruggekeerd. Zij 
verwoordt wel de mening van de 
schippers en dat is kennelijk ook nu 
in 2009 in de Haag nog onwelgeval-
lig. De ASV mag dan ook niet meer 
meepraten als er beslissingen moeten 

worden genomen en als ze er ondanks 
dat toch bij is, wordt haar inbreng 
veronachtzaamd. Het duidelijkste en 
meest recente voorbeeld is het overleg 
op het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat op 22 april, waar de ASV zelfs 
niet van afwist. Ooit in andere tijden 
heette dat geëxcommuniceerd.
De ASV, wel geëxcommuniceerd, 
maar nog lang niet monddood.
Schipper, met een schip van voor 
1976, past u op voor vertegenwoor-
digers die beweren uw belangen te 
verdedigen maar zich, ook nu weer, 
gedragen als regenten. Er wordt nog 
altijd veel teveel over de binnenvaart 
beslist zonder gedegen inbreng van 
diezelfde binnenvaart, dus van u, de 
varende schipper.
Zelf heb ik het voorrecht gehad velen 
van u tussen 1975 en 1990 lange tijd 
te mogen vertegenwoordigen, ik weet 
dus waarover ik het heb.

Niek Deen
Ms Catharina II

‘Saverys provoceert’

Naar aanleiding van het artikel 
‘Loodsen dik betaalde buschauffeurs’ 
in Weekblad Schuttevaer van 4 april, 
wil ik graag enkele opmerkingen ma-
ken. Voor alle duidelijkheid, ik ben 
geen loods maar wel al dertig jaar 
werkzaam in het maritieme gebeuren 
in Antwerpen, met goede kennis van 
het reilen en zeilen in dit milieu.
Om te beginnen vind ik dat de heer 
Saverys beter zijn mond zou houden, 
of is provoceren het voorrecht van de 
beter gesitueerden in deze samen-
leving? Zijn uitspraak is trouwens 
een belediging voor alle kapiteins en 
officieren in dienst van zijn rederij. 
Zij bezitten hetzelfde diploma als de 
loodsen.
Saverys is lid van de familie die de 
ondergang van de maritieme indu-
strie in België mede heeft veroorzaakt 
door eerst de scheepsbouw teloor te 
laten gaan en later de koopvaardij uit 
te vlaggen. Saverys behoort tot de 
clan die is gespecialiseerd in het zich 
verrijken op kosten van de belasting-
betaler, door het jarenlang genot van 
het scheepskrediet, het uitvlaggen om 
met goedkope bemanning te kunnen 
varen en het terug invlaggen om van 
de tonnagetaks te kunnen genieten.
Voor wat de ex-topman van het 
Loodswezen betreft: die hoorde wel 
de klok luiden, maar kon de klepel 
niet vinden. Daarom die rancuneuze 
reactie.
Kapitein Nuytemans is een slip-
pendrager van de familie Saverys 
en nooit bij het loodswezen binnen 
geraakt, vandaar zijn frustratie.
Over de kern van de zaak, de ver-
tragingen, wil ik nog het volgende 
zeggen: men moet beginnen met de 
invloed van de politieke vakbonden 
- vooral binnen het zeeloodsenkorps 
- te stoppen. Daar ligt de oorzaak 
van veel heibel. Men moet rond de 
tafel gaan zitten en alle spelers op 
hun verantwoordelijkheden wijzen, 
inclusief het Gemeentelijk Autonoom 
Havenbedrijf, dat in deze ook niet 
vrijuit gaat .

Naam en adres bij
de redactie bekend

Weekblad Schuttevaer Zaterdag 20094

GMP certificatieschema diervoedersector 2006
geldig tot 31-05-2011

PDV registratienummer: PDV100264

Niwo VIHB nummer ZH505245VXHX
Geldig tot 07-04-2010

Dordtclean B.V.
Kilkade 45

3316 BC  Dordrecht
Tel: +31(0)78 - 618 70 88

de heer R.M. Briels: +31(0)6 53 28 42 37

Eigen vaste locatie
te Dordrecht met 
aanlegsteiger.

Eventueel inname 
spuitwater

Inkoop van plantaardige 
oliën en vetten

Wij zijn in Nederland en België actief, en laden veel in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam

www.atmmoerdijk.nl
Tel: 0168-389289
Fax: 0168-389270

Contactpersonen:
Danny van Leeuwen (06-51422063)

Afvalstoffen
Terminal

Moerdijk BV

Vlasweg 12, 
4782 PW Moerdijk

Verwerker van: 
Bilge, Waswaters, Vloeibare ladingrestanten, 
(Industrieel) Afvalwater, (Oliehoudende) Slibben

Dé afvalverwerker
en scheepsreiniger

ATM is een        bedrijf.

Ook verwerker van: Verf- en oliehoudende 
afvalstoffen en verontreinigde grond

C1000 Het IJ (Veemkade)
Oostelijke Handelskade 1005/1007
1019 BW 
Telefoon:
Fax:
Email:

AMSTERDAM
020-5095000
020-5095002
hetij@c1000.nl

VOOR UW WEKELIJKSE BOODSCHAPPEN

1 KRAT BIER VOOR HALVE PRIJS
+

1 BROOD NAAR KEUZE GRATIS

*tegen inlevering van deze waardebon

SCHEEPSMAKELAARDIJ
Pruylenborg 148 - 3332 PC Zwijndrecht 
Tel. 078-612.12.46 - autotel. 06-55195004 - Fax. 078-619.34.98

TE KOOP:

Hotelpass.schip, afm ca 34,15 x 5,06 x 1,20 m., kr.hgte 4.40 mtr,

195 pk Volvo Penta, SI cert. zone 2,3 en 4, 32 pers. als hotelschip 

of 50 pers. als rondvaartdagboot.

Rondv. boot, ca. 33.50 x 5.21 x 1.30 m., SI met zone 2, 150 pers.,

interieur aangepast.

Partyboot, bj. 1986, 14,00 x 4,00 x 0,75 m., boegschroef, SI zone 

3 + 4, max. 40 personen (model jachtkruiser).

Partyboot (type Amsterdammer), ca. 22.30 x 4,10 x ca. 1,4 mtr.

Ter overname modern rondvaart-partybedrijf in randstad 

all-in.

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

SCHEEPSBETIMMERING

ZUIDVEENSEWEG 75 - 8331 TX STEENWIJK
TEL.: 0521-514630 / 06-54374070

PLANKEN VLOEREN
OOK MOGELIJK OP UW SCHIP

*Tijdens montage meevaren mogelijk*
www.de-mallejan.nl

Ontwerpbesluiten 

De provincie Groningen heeft het algehele lig
plaatsverbod gewijzigd en geactualiseerd voor 
alle provinciale vaarwegen. Hierbij horen ook 
een tweetal beleidsregels met betrekking tot 
liggen in het Oude Eemskanaal te Delfzijl aan 
de Authentieke kade (beter bekend als ‘Kroon
stad’) en aan de havengeldplichtige kade (kade 
zuidzijde).

De volgende ontwerpbesluiten liggen ter in
zage op het Provinciehuis te Groningen, kamer 
A504, en bij de Gemeente Delfzijl. Tevens is de 
Liggeldverordening in zijn geheel te vinden op 
de website van de Provincie Groningen (www.
provinciegroningen.nl):

  Verkeersbesluit Algeheel ligplaatsverbod 
provinciale vaarwegen Groningen

  Beleidsregel ontheffingverlening Authentieke 
kade Oude Eemskanaal Delfzijl

  Beleidsregel zuidzijde Oude Eemskanaal 
Delfzijl

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen mondeling doch bij 
voorkeur schriftelijk gedurende zes weken, 
vanaf  11 mei tot 23 juni 2009, hun zienswijzen 
kenbaar maken. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met mevrouw D.N. 
Kentie, tel. 050  3164364. De schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gericht aan 
Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling 
Kanaalbeheer, t.a.v. mevrouw D.N. Kentie, 
Postbus 610, 9700 AP Groningen.

SCHEEPSMAKELAARDIJ
Pruylenborg 148 - 3332 PC Zwijndrecht 
Tel. 078-612.12.46 - autotel. 06-55195004 - Fax. 078-619.34.98

TE KOOP:

Rondv. boot, ca. 18.00 x 3.50 x ca. 0.80 m., bj. 1993, 96 pers.,
electrisch aangedreven, SI zone 3+4

Partyboot, bj. 1986, 14.00 x 4.00 x 0.75 m., boegschroef, 
SI zone 3 + 4, max. 40 pers., (model jachtkruiser).

Hotelpass.schip, 38pers., afm. 69,90 x 5,60 x 1,00 m., Rijnattest
zone 2, 3 en 4, 2 x 305 pk, met meerderjarig garantiecontract.
Rijnattest zone 2 tot medio 2012.

Ter overname aangeboden kleinschalig sportvissersbedrijf in
zuidwesten van Nederland.

Ter overname rondvaart-partybedrijf in noorden van het land
all-in.

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

Gespecialiseerd in:

• BINNENVAART • OFFSHORE
• ZEEVAART • BAGGERIJ

Lemans - Nederland
Postbus 527 - 4600 AM  BERGEN OP ZOOM
Tel. 0164 680097 • Fax. 0164 681971
E-mail: lemans@lemans-nederland.nl
www.lemans-nederland.com

Tevens voor:

• rollenkluis
• verhaalrol
• panama  

kluizen
• blokken en 

schijven
• fairleads
• verhuur van 

lieren

Voor alle soorten lieren en kluizen

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

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

DUWBAKKEN:
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
3 stks:  76,50 x 11,40 x 3,50mtr.,  open,   2500 ton, bj. 1978
2 stks:  90,00 x 11,45 x 4,30mtr.,  open, boegschroef, 3500 ton,

containers , bj. 1993
4 stks:  76,50 x 11,40 x 4,00mtr.,  luiken, 2750 ton, bj. 1982.            
4 stks:  32,50 x   8,20 x 2,25mtr.,  open, 450 ton, bj. 1982.

Tevens te koop gevraagd:
Duwbakken 76,50/90/110 mtr., alle leeftijden.

OOK NIEUWBOUW DUWBAKKEN 
OF PONTONS IN DIVERSE MATEN.
T: 010-2847848 / F: 010-2847839 
sales@kamar.nl / www.kamar.nl 

KONING TECHNISCH BEDRIJF B.V.

Prijzen revisie (andere types en merken op aanvraag):
Scania D 11 € 8.050,-
Scania DS 11 € 8.450,-    (incl. turbo)
Scania DS 14 € 10.850,-  (incl. turbo)
DAF DKA 1160 € 8.050,-
DAF       DKS 1160 € 8.425,- (incl. turbo)
Mercedes OM 402 € 9.970,-
Mercedes OM 442A € 10.755,-  (incl. turbo)
Volvo TD 100 A € 8.909,- (incl. turbo)
Volvo TD 120 A € 9.052,- (incl. turbo)

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
Sol b.v. is een onderdeel van de Reikon groep. Deze
groep bestaat uit een vijftal bedrijven met allen
specifieke specialisaties in toeleveringen en service
in de scheepvaart.
Sol b.v. is een pure serviceorganisatie gericht op
snelle leveringen, reparaties en technische onder-
steuning.
Door jarelange ervaring weten wij de weg in de
Rotterdamse haven en ver daar buiten. Ons doel is:
Uw schip in zeer korte tijd in perfecte conditie te
houden of te krijgen.

We keep your ship moving

Sol b.v.
Grondmolen 89
3352CP Papendrecht
Tel:078-6414417
Fax: 078-6413915
E-mail: info@solbv.nl
Web: www.solbv.nl

* Kraanwerkschip voor bergingen en overslag
* Sleepboten 250 pk t/m 1150 pk
* Trilapparatuur voor het zetten van palen
* Drijvende bok (hefcapaciteit 50 ton)
* Ponton verhuur

BURG. VON GEUSAUWEG 36 / 4191 KW GELDERMALSEN
TEL. (0345) 580501 / FAX (0345) 580528 / MOBIEL (06) 54924649

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466

SCHEEPS-
REPARATIEBEDRIJF

‘MISTI’
o.a. autokranen, 

motorinbouw, elektra,
laswerk, hydrauliek

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Alblasserdam
Oost Kinderdijk 167B

Op een toplocatie langs de rivier de Noord ligt dit riant apparte-
ment op de 3de verdieping met 110 m² woonoppervlakte, groot
balkon van 17 m² op het zuid-westen met een fantastische uit-
zicht over de rivier "de Noord" en de omgeving zoals het akker-
land, weiland en de agrarische gebieden. 

Indeling: woonkamer van ca. 50 m². Deels open keuken (3.00 x
2.70) welke keurig is uitgevoerd en beschikt over alle wenselijke
apparatuur. Vanuit de hal zijn de volgende ruimtes toegankelijk;
2 slaapkamers, ruim opgezette badkamer v.v. douchecabine,
wastafel, (2e) zwevend toilet, afzuigsysteem, en een radiator.
Inpandige berging annex bijkeuken van 2.40 x 1.50. Souterrain:
Garage en berging zijn beide voorzien van elektra.

Vraagprijs: € 398.000,-- k.k.
Oplevering: eventueel spoedig.

Haven 25
2951 GC  ALBLASSERDAM 
tel. (078) 6912266
fax. (078) 6913074
e-mail  : alblasserdam@veldhoen-romeijn.nl
internet: www.veldhoen-romeijn.nl

Wortmann opent
discussiesite
BRUSSEL

CDA-Europarlementariër Corien 
Wortmann heeft op het internet 
de site www.transportineuropa.
nl geopend.

Met deze site nodigt Corien Wort-
mann iedere schipper, ondernemer 
of andere belangstellende uit om 
online te discussiëren over Europa 
en transport. Karla Peijs heeft de 
aftrap gegeven voor een discussie 
over de binnenvaart.
‘De afstand tussen Europa en de 
mensen wordt vaak als te groot er-
varen’, stelt Wortmann. ‘Met deze 
discussiesite wil ik Europa dichterbij 
brengen. Ook wil ik graag horen wat 
mensen vinden over Europa en wat 
hun zorgen zijn. De binnenvaart is 
bezig met een opmars in Europa, 
maar er moet nog steeds veel ge-
beuren. Beleid voor de binnenvaart 
moet niet vanuit een ivoren toren 
in Brussel of Straatsburg worden 
gemaakt, maar in overleg met de 
binnenvaart zelf.’
De Europese binnenvaartcoördinator 
Karla Peijs heeft zojuist op de dis-
cussiesite de stelling geponeerd dat 
Europa meer actie moet ondernemen 
om de binnenvaart te versterken en 
dat naast een modal shift ook een 
mental shift nodig is om meer te be-
reiken voor de binnenvaart. (EvH)

Gebroeders Luden en 
Gebroeders Luden

LAUWERSOOG

De oude reddingboot Gebroeders 
Luden kreeg tijdens de KNRM Red-
dingbootdag op Lauwersoog gezel-
schap van haar miniatuur evenbeeld. 
In het hele land waren de stations 
open voor het publiek en trokken 
zeker duizenden bezoekers. Alleen 
al op Lauwersoog toonden zo’n 750 
mensen hun belangstelling. Ze kre-
gen demonstraties van de redders 
te zien en konden meevaren. (Foto 
Pim Korver)

Cellulosestroom 
over Elbe

ARNEBURG

Zellstoff Stendal Transport (ZST), 
een celluloseproducent  in Arne-
burg aan de Elbe, heeft eind april  
de 50.000ste ton cellulose op een 
koppelverband van de Deutsche 
Binnenreederei richting Hamburg 
geladen. Tegen het eind van het jaar 
moet 100.000 ton zijn verscheept. In 
augustus 2007 begon de regionale 
overheid een proef met dit vervoer 
om de wegen te ontlasten. ZST, dat 
direct aan de Elbe ligt, is met de 
binnenvaart bovendien veel goed-
koper uit. Wekelijks vertrekt een 
duwcombinatie met 1320 ton cel-
lulose richting Hamburg. Het bedrijf 
is nog op zoek naar retourlading 
richting Maagdenburg, zodat de 
schepen efficiënter kunnen worden 
ingezet. (MdV / foto Deutsche Bin-
nenreederei)

ROTTERDAM

De eerste voorlichtingsbijeen-
komst Stoppen met varen wordt 
vrijdagmiddag 12 juni gehouden 
aan boord van museumschip 
Rene Siegfried in Dordrecht.

Er hebben zich tot nu toe achttien 
echtparen opgegeven. Tijdens de 
bijeenkomst wordt informatie ge-
geven over de financiële en fiscale 
consequenties van bedrijfsbeëindi-
ging, maar komen ook praktische 
en sociale zaken aan bod. ‘Als je 
heel je leven hebt gevaren, is stop-
pen met varen vaak heel ingrijpend’, 
zegt Lilian van Hiele van Steunpunt 
Binnenvaart. ‘Er verandert veel. 
Ook privé krijg je een heel ander 
leven.’
Van Hiele is secretaris van de 
werkgroep die de voorlichtingsbij-
eenkomst organiseert. Daarin zitten 
verder Wim Onderdelinden van de 
Stichting ABRI, Jan Veldman van 
Kantoor Binnenvaart, binnenvaart-
predikant Gert van Zeben en Jos van 

Dongen van het KSCC. Afhankelijk 
van de deelname en de reacties be-
kijkt de werkgroep of er wellicht 
jaarlijks een bijeenkomst wordt ge-
houden. Belangrijke zaken die tij-
dens de eerste informatiemiddag aan 
bod komen zijn het beste moment 
om te stoppen, de gunstigste manier 
om eventuele (lijfrente)polissen uit 
te laten keren, het fiscaal zo gunstig 
mogelijk overdragen van je bedrijf of 
je vermogen aan de kinderen, maar 
ook het budget dat je nodig hebt 
aan de wal en hoe het er financieel 
uitziet als één van beide partners zou 
overlijden. Daarnaast komen allerlei 
praktische zaken aan bod en wordt 
gesproken over de eventuele haken 
en ogen van een nieuw, heel ander 
leven aan de wal. Wie wil deelne-
men aan de bijeenkomst, maar zich 
nog niet heeft opgegeven, kan dat 
doen tot uiterlijk 10 juni. Aanmelden 
kan via het e-mailadres Steunpun-
tAMVV@hetnet.nl of telefonisch 
op 0620-112319. (EvH)

Infomiddag Stoppen met varen

Cabotage wegvervoer
EU blijft beperkt tot
drie ritten per week
 
STRAATSBURG

Het Europees Parlement heeft 
ingestemd met het voorstel van 
de Europese Commissie om de 
cabotage in het wegvervoer te 
beperken tot maximaal drie rit-
ten per week, aansluitend op 
een internationale rit.

Daarmee heeft het parlement zijn 
eerdere standpunt voor een volledig 
vrije markt voor het wegvervoer te-
gen 2014 laten varen. Toen de EU-
regels in 1993 werden vastgesteld, 
waren de lidstaten en het parlement 
het erover eens, dat er een volledig 
vrije markt moest komen.
De EVP, de machtigste (christen-de-
mocratische) fractie in het parlement 
is nu van mening veranderd en zich 
met de socialisten uitgesproken voor 
het compromis om de cabotage tot 
drie ritten per week te beperken. 
De nieuwe regeling houdt in dat 
Nederlandse vrachtwagens in het 
buitenland nog slechts drie ritten per 
week mogen maken en daarna eerst 
weer naar Nederland moeten rijden 
of de vrachtwagen nu geladen is of 
niet. De overeenkomst met België 
en Luxemburg dat vrachtwagens 
uit deze landen in de hele Benelux 
onbeperkt mogen rijden, blijft wel 
van kracht.
Vooral de liberale fractie in het Eu-
ropees Parlement is niet te spreken 
over de ‘onverklaarbare’ bocht die 
de christen-democraten hebben ge-
nomen. (JS)

VBKO wordt Vereniging
van Waterbouwers
GOUDA

De Vereniging van waterbouwers 
in Bagger-, Kust- en Oeverwerken 
(VBKO) heet sinds kort Vereniging 
van Waterbouwers. Het nieuwe adres 
is per 1 mei Kampenringweg 45, 
2803 PE Gouda, Postbus 474, 2800 
AL Gouda, tel. 0182-567367, fax 
0182-567373, info@waterbouwers.
nl, www.waterbouwers.nl

WERKENDAM

Paul en Erika Cornet hebben 
het ms Challenger (110 x 11,45 
meter, 3397 ton) in de vaart ge-
nomen. De Challenger is afge-
bouwd bij Instalho in Werken-
dam. Hoofdmotor is een 1700 
pk zestiencilinder Mitsubishi. 
Het onder toezicht van Concor-
dia Shipyards in China gebouw-
de casco kwam in twee delen 
in Nederland aan. Die zijn door 
Scheepswerf Jooren in Werken-
dam geassembleerd.

Het schip is uitgerust met twee spud-
palen van Van Wijk. ‘Dat is een luxe 
die zich meteen uitbetaald’, zegt Paul 
Cornet. ‘Wanneer je ligt te wach-
ten voor de sluis gooi je de palen 
eronder en klaar. Ook bij laden en 
lossen komen ze vaak goed van pas, 
zeker wanneer je aan slechte kades 
ligt, zoals in België bijvoorbeeld wel 
voorkomt.
‘Het schip heeft geen kinderziektes 
en het casco ziet er goed uit’, zegt 
Cornet. ‘Je ziet niet waar de twee 
helften aan elkaar zijn gelast. Wij 

hebben alleen de voorroef aangepast, 
maar het achterschip was in China 
keurig gedaan. Het is bij Chinese 
casco’s belangrijk dat de makelaar er 
goed op let. Concordia heeft in China 
inspecteurs rondlopen en stuurt elke 
maand iemand naar China.’
Cornet is (bestuurs)lid van de 
Particuliere Transport Coöperatie 
(PTC). ‘Wij hebben langlopende 
vervoerscontracten met bedrijven 
als Corus en DSM.’ Dat maakt dat 
de dertig deelnemende schepen niet 
afhankelijk zijn van de vrije markt. 
Het binnenhalen van nieuwe con-
tracten valt echter niet mee, al hoopt 
de Coöperatie voor het einde van het 
jaar een redelijk nieuw contract af 
te kunnen sluiten. ‘Het heeft weinig 
zin contracten af te sluiten tegen de 
huidige marktprijzen. We zijn nu 
zo’n zes weken in de vaart en heb-
ben goed kunnen varen. Afgelopen 
week lagen we voor het eerst een 
week stil.’
Corus vervoert op dit moment zoveel 
mogelijk per binnenvaart, waardoor 
het werk voor PTC, ondanks de pro-
ductievermindering bij Hoogovens, 

redelijk op peil blijft. ‘Vorig jaar heb-
ben wij Corus niet in de steek gelaten 
en dat betaalt zich nu terug.’
Een tegenvaller is wel dat de so-
dafabriek in Delfzijl begin juli de 

poorten sluit. Daarvoor vervoerde 
de PTC zo’n 300.000 ton kalksteen 
en soda per jaar.
Cornet hoopt dat de economie vol-
gend jaar aantrekt en dat er in die tus-

sentijd een stilligregeling komt die 
de overcapaciteit vermindert, zodat 
de markt zich herstelt. ‘Ik ben 29 en 
heb dit nog nooit meegemaakt. Mijn 
vader wel, die vertelde dat er in de 

jaren tachtig ook tijden waren dat 
er geen werk te vinden was.’
De in 2007 gebouwde vorige Chal-
lenger (105 x 9,50 meter) van de 
familie Cornet is verkocht. (HH)

• De nieuwe Challenger van Paul en Erika Cornet. (Foto Arie Jonkman)

Nieuwe Challenger vaart voor PTC

Lintje voor Loosman
DEN HELDER

Jelle Loosman, commandant van 
het Zeekadetkorps Den Helder, is 
benoemd tot Lid in de orde van 
Oranje-Nassau. Hij is sinds 1972 
lid van het Zeekadetkorps en vanaf 
1984 commandant van het Zeeka-
detkorps Den Helder.
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Deze rubriek geeft tweewekelijks een overzicht van de 
mutaties van de Nederlandse binnenvaartvloot. Wij gaan 
uit van gegevens van machinefabrieken, werven, sloperijen, 
instanties en talloze mensen die de binnenvaart een warm 
hart toedragen. Daarnaast putten wij uit eigen bestanden 
voor (historische) gegevens en uiteraard uit boeken, tijd-
schriften en weekbladen. Helaas zijn deze gegevens niet 
altijd juist, dus mocht u opmerkingen hebben, schroom 
dan niet deze via de redactie van Weekblad Schuttevaer 
door te geven.

Mutaties
Het koppelverband Delta van Delta & Zn (schipper Gerrits) 
uit Rotterdam is verkocht aan Euroship BV van schipper 
Hoogeveen uit Zwolle, die haar omdoopte in Mediation. Het 
casco van het motorschip (85,99 x 11,40 x 3,60 meter) werd 
in 1988 gebouwd bij Surken in Papenburg en afgebouwd 
bij De Waal uit Werkendam. Ze werd opgeleverd met 1800 
pk ABC. Aanvankelijk bedroeg het laadvermogen 2999 ton, 
maar later (2007) werd dat na te zijn overgemeten 2494 

ton. De eerste eigenaar, E. De Vos Egide uit Antwerpen, 
bracht haar in de vaart als Colombia (60.02310). Vanaf 
eind 2005 voer ze als Veronique (023.27485) van VOF  
Wiro uit Papendrecht en daarna van 2006 tot eind 2007 als 
Róman van de gelijknamige VOF uit Schinveld.
De casco van de duwbak (85,96 x 11,40 x 3,60 meter) werd 
in 1999 gebouwd bij Surken en afgebouwd bij Sint Barbara 
in Eisden. Ze kwam in de vaart als Colombia II (60.03510). 
Het laadvermogen bedroeg 2116 ton (later 2715 ton) en 
ze werd opgeleverd met twee Van Wijk boegschroefinstal-
laties, op het achterschip aangedreven door 791 pk MTU, 
op het voorschip door 440 pk Cummins. Ze werd samen 
met het motorschip verkocht en voer achtereenvolgens 
als Veronique II (023.27486) en Róman II. De nieuwe 
naam is Mediation II. 

De Twillis (032.90231) van Th. Liskamp uit Lent werd eind 
2008 verkocht aan Beaufort Scheepvaart BV uit Raam-
sdonksveer, die haar omdoopte in Breeze en een maand 
later weer doorverkocht aan plaatsgenoot Lardo BV. De 
nieuwe naam is Lardo. Zij werd in 1962 gebouwd bij 
E. van Landeghem in Baesrode en kwam in de vaart als 
Leendert G van J. Geluk uit Middelburg. De afmetingen 
zijn 63 x 6,69 x 2,80 meter, het laadvermogen is 810 ton 
en ze was voorzien van 425 pk Caterpillar, die in 1992 
werd vervangen door 425 pk Cummins. In 2003 werd ze 
als Thalia verkocht aan VOF Sensen Ten Kleij uit Maas-
bracht. Vervolgens voer als Twillis, eerst van 2005 voor 
VOF Combi International uit Raamsdonksveer daarna vanaf 
medio 2007 van schipper Liskamp.

De Crigee (023.24086) van VOF C. de Waal uit Werken-
dam is verkocht aan VOF Ravi (schipper Van de Veen) uit 
Dordrecht en omgedoopt in Ravi. Het casco werd in 1999 
gebouwd bij Daewoo in Mangalia en afgebouwd bij De 
Waal in Werkendam. De afmetingen zijn 109,94 x 11,45 
x 3,43 meter, het laadvermogen bedraagt 2902 ton en ze 
werd opgeleverd met 1625 pk Detroit, die inmiddels is 
vervangen door 1700 pk Mitsubishi.

Na bovengenoemde aankoop verkocht schipper Van de 
Veen (VOF Ravi) de oude Ravi (023.16015) aan VOF Jan-
neke (schipper Heuvelman) uit Krimpen a/d IJssel die haar 
omdoopte in Geertje Janneke. Zij werd in 1980 gebouwd 
bij Scheepswerf Grave als Transito van H. Teekman uit 
Kampen. De afmetingen waren 70 x 9,50 x 3,01 meter, het 
laadvermogen was 1341 ton en ze was voorzien van 931 pk 
Detroit. Reeds in 1984 werd ze verlengd naar 84,63 meter 
met 1686 ton. In 1988 werd ze, zonder naamswijziging 
verkocht aan D.J Theunisse uit Sint Annaland. Voorts voer 
ze van 1996 tot eind 2001 als Res van T.J. & C.D. Feenstra 
uit Dordrecht. De Detroit van de nieuwbouw werd in 2006 
vervangen oor 1197 pk Mitsubishi.

De Vios (023.09937) van P.E. Koster uit Rotterdam is ver-
kocht aan D. de Beer uit Maasbracht die haar omdoopte in 
Mijn Verlangen. Ze werd in 1957 gebouwd bij Meintjes in 
Antwerpen als Margriet van W.P. Koster uit Wemeldinge. 
In 1962 werd ze verlengd van vijftig naar 62,40 meter, het 
laadvermogen kwam daarmee van 500 ton op 651 ton. 
Daarna werd ze in 1964 verkocht aan L.J. Koster uit Zwijn-
drecht. Voorts voer ze van 1964 als Ribeco van H. Visser 
uit Rotterdam, van 1970 als Engelina van J. Bruinsma uit 
Amsterdam en van 1973 tot 1980 als Grietje van R.C.H. 
Haar uit Meppel. Tenslotte was ze tot 2001 eigendom van 
H. Faas uit Meppel als Triantha Erica, die de 375 pk Deutz 
van de nieuwbouw verving door 490 pk Volvo.

We maken het niet vaak meer mee, maar de Gersom 
(30.31170) van J.A. van Tooren uit Genemuiden heeft in 

haar bijna zeventigjarig bestaan slechts 
twee eigenaren gehad. Ze werd in 1939 
gebouwd bij De Hoop (Gebroders Boot) 
in Leiden als Adriana van J. van Egmond 
uit Amsterdam. Ze werd opgeleverd met 
180 pk Brons, die in 1973 werd vervan-
gen door 230 pk Gardner. In 1997 werd 
ze verkocht aan schipper Van Tooren 
als Gersom en deze heeft haar nu ver-
kocht aan VOF Buitink-Van Eijken uit 
H.I.Ambacht. Deze prachtig gezeegde 
kleine Kempenaar (49,87 x 6,33 x 2,46 
m) van  471 ton heet nu Edison.

Schipper Van de Wijgaart van VOF Nova 
Zembla heeft (weer) een nieuwe 135-me-
ter besteld en verkocht daarom de Nova 
Zembla (023.29316) aan VOF Comienzo 
(schipper Oorburg) uit Zwolle. Het casco 
komt van Yahua Shipyard in Nantong en werd in 2007 bij 
Dolderman in Dordrecht afgebouwd. Ze werd opgeleverd als 
Amazone van VOF Nova Zembla en vlak na de oplevering 
omgedoopt in Nova Zembla. Deze 135-meter heeft 5695 
ton laadvermogen en is voorzien van tweemaal 1379 pk 
Caterpillar. De nieuwe naam is Comienzo.

De VOF Aarnoudse uit Dordrecht verkocht de Depen-
dent (023.18730) aan VOF Van der Werf-Hamstra uit 
H.I.Ambacht die haar opdoopte in Osiris. Zij werd in 1989 
onder bouwnummer 216 gebouwd bij De Kaap in Meppel; 
de afmetingen 100 x 10,50 x 3,17 meter, groot 2280 ton 
en ze was voorzien van 1379 pk Caterpillar. Ze kwam is 
de vaart als Quo Vadis van J. Heuvelman uit Ouderkerk 
a/d IJssel. Onder diezelfde naam voer ze van 1999 bij E. 
Fransbergen uit Zutphen die haar in 2001 liet verlengen 
naar 110 meter met 2540 ton. Daarna van najaar 2003 tot 
voorjaar 2006 als Caron van VOF Caron (schipper Bree-
voort) uit Zevenbergen. Inmiddels is eind 2007 de 1379 pk 
Caterpillar vervangen door 1521 pk Caterpillar.

De Tafelberg (023.23435) van VOF Tafelberg (schipper Koe-
link) uit Hoevelaken is verkocht aan Donata BV (schipper 
Meijer) uit Terneuzen en omgedoopt in Donata. Het casco 
werd in 1998 gebouwd bij Baars in Sliedrecht en afgebouwd 
bij Veth in Papendrecht. Deze 110-meter heeft 2665 ton laad-
vermogen en werd opgeleverd met 2028 pk Caterpillar.

Aangekocht uit het buitenland
De spits Macte Animo (060.00584) van P. Pahaut uit Mar-
chienne a/Pont is aangekocht door A. Buitjes uit Tiel en 
omgedoopt in Nova Cura. Zij werd in 1959 gebouwd als 
Colfra bij De Wachter in Boom. Het laadvermogen is 384 
ton en ze werd opgeleverd met 165 pk GM, die in 1999 
werd vervangen door 330 pk Iveco. De eerste eigenaar was 
Fr. De Wit uit Antwerpen, die haar rond 1990 verkocht 
aan schipper Pahaut.

• Wat een lief ‘koppie’; de GERSOM (30.31170) uit 1939 
kreeg haar derde eigenaar. (Foto B. Beltman)

• Wij zijn de tel kwijt, maar de zoveelste Nova Zembla 
(023.29316) werd verkocht. (Foto A.M.van Dijk)

Volgens de advocate van de werf 
heeft de provincie nog geen gevolg 
gegeven aan de uitspraak vanwege 
de vrije dagen van de ambtenaren. 
Maar ze vermoedt dat de werf bin-
nen enkele weken wordt gedwongen 
te stoppen.

De scheepswerf stelt de dupe te zijn 
geworden van de slechte reputatie 
van de vroegere eigenaar Meybama. 
De provincie besloot namelijk de 
vergunning in te trekken na een zo-
genoemd Bibob-onderzoek naar dit 
bedrijf. Dat sterkte de provincie in 
zijn overtuiging dat de vergunning 
van de werf voor dubieuze activi-
teiten zou worden gebruikt.
Scheepswerf Maastricht voerde bij 
de Raad van State aan dat Meybama 
geen eigenaar meer is van de werf. 
De milieuvergunning was intussen 
overgedragen aan Scheepswerf 
Maastricht toen de provincie die 
vergunning introk. De provincie 
had daarvan op de hoogte kunnen 
zijn, zodat niet de verkeerde partij 

zou worden gestraft.
De Raad van State is het echter eens 
met de provincie Limburg. Die is er 
steeds van uitgegaan dat Meybama 
de vergunninghouder was, omdat die 
zich ook zo gedroeg in contacten 
met de provincie. Weliswaar lag er 

bij de provincie een aankondiging 
van Meybama dat die de werf zou 
overdoen aan een ander bedrijf, maar 

dat was toen niet meer dan een voor-
nemen. Uiteindelijk meldde Mey-
bama de provincie dat Scheepswerf 
Maastricht de werf en de vergunning 
had overgenomen. Maar toen was 
de vergunning al door de provincie 
ingetrokken.
Op het moment dat Scheepswerf 
Maastricht een huurkoopovereen-
komst sloot met Meybama lag bij dit 
bedrijf al een brief van de provincie 
op tafel waarin het intrekken van 
de vergunning werd aangekondigd. 
Meybama meldde dit echter niet aan 
de nieuwe koper. De advocate van 
Scheepswerf Maastricht zegt dat 
Meybama daarom naar verwach-
ting nu aansprakelijk gesteld gaat 
worden voor de gevolgen van de 
gedwongen sluiting van de werf. 
Het bedrijf heeft immers een kat in 
de zak gekocht.
De eigenaar van Scheepswerf Maas-
tricht zegt dat een sluiting het lo-
gische gevolg heeft dat er mensen 
moeten worden ontslagen. Of hij zelf 
een milieuvergunning gaat aanvra-
gen bij de provincie Limburg weet 
hij nog niet. (AvdW)

‘De dupe geworden van slechte reputatie vorige eigenaar’

Scheepswerf Maastricht 
zonder vergunning dicht
De provincie Limburg heeft terecht de milieu-
vergunning van scheepsbouw- en reparatiewerf 
Maastricht in de Beatrixhaven van Maastricht in-
getrokken. Dat heeft de Raad van State afgelopen 
week beslist. De uitspraak betekent dat de werf 
moet sluiten.

Bedrijf heeft een kat
in de zak gekocht

R K M
Rivieren, Kanalen en Meren

Samenstelling en redactie W. van Heck en A. van Zanten

Britse overheid gaat
offshore stimuleren
LONDEN

De Britse regering heeft de olie-
maatschappijen in de Britse 
sector van de Noordzee stimule-
ringsmaatregelen toegezegd.

Volgens de maatschappijen is het met 
de huidige olieprijzen niet meer lo-
nend om marginale olie- en gasvelden 
rendabel in productie te brengen. Mi-
nister van Financiën Alistair Darling 
heeft nu toegezegd het belastingre-
gime zodanig te zullen aanpassen dat 
oliemaatschappijen blijven investe-
ren in kleine velden en in complexe 
velden met bijvoorbeeld zware olie 
of hogedruk- en hogetemperatuur-
eigenschappen. ‘Wij moeten de olie-
maatschappijen eerst de kans geven 
hun investeringen terug te verdienen 

alvorens wij belasting gaan heffen’, 
aldus Darling. ‘Zo blijft het met de 
huidige olieprijzen aantrekkelijk om 
marginale en complexe velden te ont-
wikkelen. Dat is goed voor de werk-
gelegenheid, want er gaan geen banen 
verloren en na verloop van tijd gaat de 
overheid er toch weer aan verdienen.’ 
De brancheorganisatie van oliemaat-
schappijen in Engeland heeft positief 
gereageerd op de uitspraken van de 
minister. In een verklaring staat dat 
het een goede maatregel is om de off-
shore-industrie te steunen. Hiermee 
wordt voorkomen dat oliemaatschap-
pijen hun investeringen elders, dus 
buiten Engeland, gaan doen en dat 
er 25 miljard vaten olie-equivalent 
in de zeebodem achterblijven. Vol-
gens minister Darling wil de overheid 
de Noordzeeproductie met twintig 
procent verhogen. De nieuwe belas-
tingregeling moet hiertoe een eerste 
aanzet zijn. (PAS)

DEN HAAG

De toekomst van scheepswerf 
Den Breejen aan de Derde Mer-
wedehaven in Dordrecht is on-
zeker geworden. Dat is het ge-
volg van een uitspraak van de 
Raad van State.

De Raad vraagt zich af of voor 
de werf op de huidige locatie wel 
een milieuvergunning kan wor-
den verleend. Het oordeel van de 
Raad, dat afgelopen week bekend 
werd gemaakt, volgde na bezwaren 
van de stichting Werkgroep Derde 
Merwedehaven. Die maakte bezwaar 
tegen de beslissing van de provincie 
Zuid-Holland om de activiteiten van 
de werf te gedogen in afwachting 
van een milieuvergunning.
Volgens de Werkgroep is het onbe-
grijpelijk dat de werf al ruim veertien 
jaar zonder milieuvergunning actief 
mag zijn op de huidige locatie. Al die 
tijd is het verlenen van een vergun-
ning vooruit geschoven. En daarmee 
is een ongelijke situatie ontstaan met 
bedrijven die wel aan de nieuwste 

milieueisen moeten voldoen. Overi-
gens stuurt de Werkgroep niet aan op 
sluiting van de werf. De Werkgroep 
wil slechts dat er na lang stilzitten 
van de provincie een goede milieure-
geling voor Den Breejen komt.
De provincie schuift de schuld in 
de schoenen van de gemeente Dor-
drecht. Die zou namelijk eerst het be-
stemmingsplan voor het gebied rond 
de scheepswerf moeten aanpassen 
voordat eindelijk een milieuvergun-
ning kan worden verleend. Maar dat 
plan is nog steeds niet aangepast.
De Raad van State heeft daar echter 
geen boodschap aan. Het besluit om 
de activiteiten van de werf te gedo-
gen, deugt al niet. En daar komt bij 
dat de milieuregels in de afgelopen 
veertien jaar flink zijn verscherpt. 
Daardoor is het zeer de vraag of Den 
Breejen daar op de huidige locatie 
nog aan kan voldoen. 
De provincie moet nu snel met de 
gemeente Dordrecht aan tafel om te 
zien of er alsnog een milieuvergun-
ning aan Den Breejen kan worden 
verleend. (AvdW)

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

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

email: info@scheepswerfgrave.com

DEN HELDER

Er zijn er intussen al zo’n 150 
van gebouwd en er staan er nog 
tientallen van op stapel. Het 
meest succesvolle type bevoor-
radingsvaartuig aller tijden is de 
Rolls Royce UT-755, begin jaren 
negentig ontworpen door Ul-
stein Design uit Noorwegen.

Het oudste en het nieuwste vaartuig 

van dit type opereren nu samen on-
der de vlag van de Southern North 
Sea (SNS) Pool vanuit Den Helder. 
Rond de jaarwisseling kwamen zo-
wel de Northern Supporter (ex Suf-
folk Supporter)van Trico Supply als 
de Island Endeavour van Island Off-
shore de veertien platformbevoorra-
ders tellende vloot van de SNS Pool 
versterken. Beide vaartuigen zijn 

hiervoor gecharterd door Peterson 
SBS Den Helder, die het operatio-
nele management van de SNS Pool 
voor haar rekening neemt. Met deze 
vloot worden voor acht operators 

ongeveer 130 platformen, diverse 
booreilanden en enkele accommo-
datieplatformen bevoorraad.

De Northern Supporter is de al-
lereerste bevoorrader van het 
type UT-755. In 1995 werd het 
67 meter lange en zestien meter 
brede vaartuig in opdracht van de 
Engelse rederij Suffolk Marine op 
stapel gezet bij de Aker-werf in Sø-
viknes in Noorwegen. Het vaartuig 
werd medio 1996 als Suffolk Sup-
porter opgeleverd en bleek, vooral 
wat betreft vaareigenschappen en 
brandstofverbruik, in de praktijk 
heel goed te voldoen. Het draag-
vermogen bedraagt 3111 ton, het 
dekoppervlak 620 vierkante me-
ter en onderdeks bevindt zich een 
tankenpark voor het transport van 
onder meer brandstof, drinkwater, 
boorspoeling, cement en brine. De 
ervaringen met het schip waren 
zo positief dat er steeds meer van 
werden verkocht. Met als resultaat 
dat op 6 juli 2007 de honderdste 
bevoorrader van dit type kon wor-
den opgeleverd. Dit was de Dina 
Supplier, die in opdracht van My-
klebusthaug Offshore uit het Noorse 

Fonnes bij de Simek-werf in Flek-
kefjord was gebouwd.
In de eerste jaren werden de bevoor-
raders van het UT-755 type uitslui-
tend op Noorse werven gebouwd. 
Nu gebeurt dit ook bij werven in 
zowel West-Europa, Zuid-Amerika 
als het Verre Oosten. Zo heeft bij-
voorbeeld de Noorse rederij Deep 
Sea Supply uit Arendal de afgelo-
pen twee jaar maar liefst acht UT-
755LN bevoorraders bij de Indiase 
Cohin-werf laten bouwen. Bij deze 
werf staan momenteel ook vier be-
voorraders van dit type voor Vroon 
Offshore Services uit Den Helder op 
stapel. Al deze schepen worden in 
de eerste helft van 2010 opgeleverd. 
Offshorerederijen die hun vloot met 
UT-755 type schepen hebben ver-
sterkt zijn Gulf Offshore North Sea, 
ER Offshore, Island Offshore, Rem 
Offshore, Great Eastern Shipping, 
Fratelli D’Amato, Garwar Offshore 
Services en Olympic Shipping. 

Andere versies
Sinds het UT-755 type bevoorrader 
van stapel is gelopen, is het ontwerp 
voortdurend verbeterd en aangepast. 
Dit heeft een aantal jaren geleden 

al geresulteerd in een verlengde 
versie, de UT-755L. Dit type werd 
verlengd van 67 naar 72 meter en bij 
een nog latere versie, de UT-755LN, 
zelfs naar 76,60 meter. Verder wer-

den het dekoppervlak vergroot van 
620 tot 720 vierkante meter en het 
tankenpark onderdeks uitgebreid. 
Daarnaast kregen de schepen een 
bulbsteven en werden ze voorzien 
van extra boeg- en hekschroeven. 
Ook kwamen er nog versies met 
de notatie UT-755LL, UT-755L3, 
UT-755S en UT-755LC. De Island 
Endeavour, die nu samen met de 

Northern Supporter vanuit Den 
Helder opereert, is van het type 
UT-755LN en hiermee ruim tien 
meter langer dan haar kleine zusje. 
Het draagvermogen van de Island 
Endeavour bedraagt 3250 ton en op 
dit vaartuig is achter het dekhuis 
een speciale tank aangebracht om 
het slingergedrag te verbeteren. 
(PAS)

• Eén van de allernieuwste UT-type bevoorraders, de UT-755LN Island Endeavour. (Foto PAS Publicaties)

Jongste en oudste UT-755 krijgen zelfde uitvalsbasis

HAMBURG/CUXHAVEN

De offshorevloot van Harms 
Bergung is uitgebreid met de 
zeesleper annex ankerbehande-
laar Pegasus. Een geheel nieuwe 
krachtpatser met een vermogen 
van 8100 pk en een trekkracht 
van honderd ton. In aantocht 
is ook nog een zusterschip dat 
medio dit jaar ook door de Müt-
zelfeldtwerf in Cuxhaven wordt 
opgeleverd.

Op 14 april begon de werf aan de 
eerste proeftocht met de Pegasus, 
die ruim twee weken eerder, op za-
terdag 28 maart, in Cuxhaven was 
gedoopt. De zeesleper is 48,87 me-
ter lang en veertien meter breed en 
heeft een holte en diepgang van res-
pectievelijk zeven en zes meter. De 
voortstuwing bestaat uit twee MaK 
9M25C hoofdmotoren van elk 2970 
kW bij 750 toeren. Dit levert de dub-

belschroever een trekkracht op van 
ruim honderd ton en een snelheid 
van zestien knopen. In aanbouw bij 
de Mützelfeldtwerf is ook nog de 
Centaurus, een zusterschip van de 
Pegasus die in juni van dit jaar wordt 
opgeleverd.

Het ontwerp van dit tweetal is af-
geleid van de eerste zeesleper, die 
Harms in 2005 bij voornoemde 
werf liet bouwen. Dit was de Pri-
mus met eveneens een vermogen 
van 8100 pk en een trekkracht van 
104 ton. De succesvolle inzet van 
de Primus in de offshore-industrie 
deed Harms Bergung besluiten een 
serie nog sterkere zeeslepers annex 
ankerbehandelaars in Cuxhaven te 
laten bouwen. Dit leidde in 2006 
tot de komst van de Magnus, in 
2007 van de Taurus en Janus en in 
2008 van de Ursus. Vier schepen 
met een vermogen van 19.000 pk 

en een trekkracht die varieert van 
192 tot 220 ton. Op stapel bij de 
Mützelfeldtwerf staan verder ook 
twee nog grotere krachtpatsers. 
Dit zijn de Uranus en Orcus met 
elk een vermogen van 24.500 pk 
en een trekkracht van 280 ton. 
Dit tweetal wordt respectievelijk 
in juni en september opgeleverd. 
Doordat Harms Bergung eind 2008 
een meerderheidsbelang in Triton 
Shipholding heeft verkregen, zullen 
de vier zeeslepers annex ankerbe-
handelaars die voor laatstgenoemde 
maatschappij op stapel staan op ter-
mijn ook aan de Harms-vloot wor-
den toegevoegd. Dit viertal krijgt 
net als de Pegasus een trekkracht 
van honderd ton. 
De vloot van de rederij uit Ham-
burg komt hiermee dan op dertien 
moderne en sterke zeeslepers, die 
vooral in de offshore-industrie zullen 
worden ingezet. (PAS)

• De gloednieuwe zeesleper Pegasus heeft kort na de oplevering Rotterdam aangedaan. 
(Foto Harms Bergung)

Vlootuitbreiding Harms Bergung

Werf Den Breejen dreigt dupe te
worden van stilzittende overheid

• De Northern Supporter (ex Suffolk Supporter) is de allereerste bevoorrader van UT-755 type. 
(Foto PAS Publicaties)
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Geen keus of beter dan niks, dat is nog de meest 
gehoorde klacht. Binnenvaartondernemers dur-

ven niet te veel door te rekenen aan de vrachten 
die ze krijgen. Want als ze dat wel zouden doen, 
zouden ze gaan stilliggen. ‘Je kunt alleen voor zulke 
vrachten werken als je nul hypotheek hebt’, zegt 
een ander. Toch zijn er nog ondernemers die zeggen 
redelijk te draaien. Ze melden dat ze verschillende 
aanbiedingen krijgen en zijn uiteindelijk redelijk 
tevreden met het werk dat ze doen. Voor de kleinere 
schepen lijkt de bodem in de markt bereikt, want de 
tarieven zakken op dit moment niet verder.

De EMO verwacht deze week zes schepen met 
kolen. De Cape Provence wordt donderdag leeg 

verwacht en de T.B.N. vrijdag. De Cape Wisteria en 
de Cape Baltic zijn zaterdag leeg, de Alpha Millen-
nium zondag en de Empress maandag.

Peterson Amsterdam verwachtte zondag de Mari-
time Queen met palmpitschilfers. Donderdag 

wordt de Hokuetsu Future verwacht met sojaschroot 
en -pellets en zonnebloemschroot en -pellets en 
zondag komt de Tian Tong Feng met sojabonen en 
sojaschroot en -pellets. Op 12 mei komt de Hamburg 
met sojaschroot en -pellets en een dag lager wordt 
de Graecia Universalis verwacht met sojaschroot 

en -pellets. De Genco Thunder 
komt 21 mei met sojaschroot en 
-pellets en citruspulppellets.
Peterson Rotterdam verwachtte 
zondag de Crimson Neptune met 
sojaschroot en -pellets. Vrijdag komt de Silver Pegasus 
met sojaschroot en -pellets en 13 mei wordt de Stellar 
Jupiter verwacht met sojaschroot en -pellets. Op 18 
mei wordt de Eden Maru verwacht met sojabonen.

Een grote partij bentoniet ging van Rotterdam naar 
Duisburg voor 2,50 euro per ton. Ruim 1100 ton 
palmpitschilfers ging van Rotterdam naar Lochem 
en Zwolle voor 3,35 euro per ton. Een partij van 
1600 ton sojabonen leverde van Amsterdam naar 
Izegem 2,50 euro per ton op. Voor ruim 2000 ton 
sojabonen werd van Amsterdam naar Izegem 2,50 euro 
per ton betaald. Een partij van 500 ton sojaschroot 
ging van Amsterdam naar Schoten voor 3,25 euro per 
ton. Schroot (1350 ton) ging van Leeuwarden naar 
Moerdijk voor 2,90 euro per ton. Grote partijen tarwe 
gingen van Rotterdam naar Mannheim voor 3,50 en 
3,60 euro per ton. Voor chroomertszand (ruim 1500 
ton) werd van Rotterdam naar Hamm 3,25 euro per 

ton betaald. Zonnebloemspellets 
(1000 ton) gingen van Rotterdam 
naar Wageningen voor 2,35 euro 
per ton. Ruim 1000 ton maïs ging 
van Rotterdam naar Nijkerk voor 

2,55 euro per ton. Een partij van ruim 700 ton so-
japellets ging van Rotterdam naar Hamm voor 4,20 
euro per ton. Sojaschroot (1500 ton) ging van Rot-
terdam naar Wesel voor 2,25 euro per ton. Een partij 
van ruim 500 ton palm ging van Amsterdam naar 
Oldenburg voor 4,25 euro per ton. Een partij van 
600 ton tarwe ging van Rotterdam naar Salzgitter 
voor 5 euro per ton. 

Duitsland

Een partij van 2300 ton oudijzer ging van 
Mannheim naar Rotterdam voor 5 euro per ton. 

Een partij raps van 2300 ton ging van Belleville 
naar Mannheim voor 4,25 euro per ton. Een partij 
van 2000 ton brouwgerst ging van Belleville naar 
de Eemshaven voor 6,75 euro. Ruim 3000 ton grind 
ging van Breisach naar Nijmegen voor 3 euro per 
ton. Voor 1500 ton oud ijzer werd van Bottrop naar 
Amsterdam 3,35 euro per ton betaald. Een partij van 

1100 ton tarwe ging voor 11 euro van Regenburg 
naar Rotterdam. Een partij van 1400 ton zout ging 
van Heilbronn naar Drachten voor 5 euro per ton. 
Een grote partij asfaltschroot ging van Ludwigsha-
fen naar Emden voor 5,50 euro per ton. En 3000 ton 
oud ijzer ging van Mannheim naar Rotterdam voor 4 
euro per ton. Brouwgerst (1000 ton) bracht van Metz 
naar de Eemshaven 7,25 euro per ton op. 

België

Peterson Antwerpen verwachtte zondag de Boe 
Sea met breukrijst en zondag 10 mei komt de 

Spar Ruby met tarwe. Peterson Gent verwachtte 
maandag de Federal Saguenay met lijnzaad en de 
Tatiana met zonnebloemschroot en -pellets. Op 16 
mei komt de Bahia met sojaschroot en -pellets. 

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)

‘Alleen met nul hypotheek kan het uit’

‘We delen de huurschepen in en dan is de poet op’, zegt 
een bevrachter. Hij bespeurt geen enkele verbetering in 

de markt. ‘Ze varen allemaal onder de kostprijs’, zegt een andere 
bevrachter. ‘We betalen nu bijvoorbeeld 1,50 euro, waar we een 
tijdje geleden nog 2 euro voor betaalden en wat eigenlijk 4 euro 
zou moeten kosten. Als nou geen enkele schipper voor minder 
dan 4 euro zou varen, zouden we eruit zijn. Dan wordt er 4 euro 
betaald. Het is niet zo dat wij als bevrachters de prijs bepalen, de 
binnenvaart duikt zelf onder elkaars tarieven door. Het is blinde 
paniek en daar is niemand blij mee en dat kan ook niet eeuwig 
goed gaan.’

De pegel van Pfelling daalde van 4,08 meter begin vorige week 
naar vier meter begin deze week. Konstanz bleef rond de 

3,45 meter hangen en Maxau daalde met tien centimeter naar 4,90 
meter. Kaub bleef iets onder de twee meter hangen en Koblenz 
daalde naar 1,95 meter. Keulen daalde naar 2,75 meter en Ruhrort 
gaf begin deze week 3,75 meter aan.

Rollen (1200 ton) gingen voor 2,75 euro van IJmuiden naar 
Gelsenkirchen en van Regensburg naar Gent werd 12 euro 

betaald. Vanuit Boedapest wordt momenteel 17,86 euro inclu-
sief kanaalkosten betaald voor de raps naar Neuss, Spyck en 
Mannheim. Van Rotterdam naar Lieshout werd voor gerst 4,50 
euro betaald en Amsterdam-Gent deed 3,75 euro. Van Mertert 
naar de Moerdijk werd 5,50 euro betaald voor damwand. Van 
Amsterdam naar Izegem werd 4 euro betaald en van Antwerpen 
naar Mannheim 5 euro. Er ging werk van Duisburg naar Karls-
ruhe voor 4,45 euro en van Hanau naar Merksem werd 4,75 euro 
betaald. Van Tètre naar Plochingen werd 7 euro betaald.
Een partij van 1150 ton maïs ging van Metz naar Wageningen 
voor 5 euro per ton. Een partij van 100 ton kunstmest ging van 
Tètre naar Plochingen voor 7,50 euro per ton en van Rotterdam 
naar Lahnstein werd voor 600 ton piekijzer 5,25 euro per ton 
betaald. En partij zand ging van de Havikerwaard naar Utrecht 
voor 1,75 euro per ton en de kolen gingen naar Neckargartach 
voor 7,75 euro per ton. 
Naar Oldenburg was er vrijwel geen werk. Een partij van 500 ton 
veevoer leverde 4,75 euro op en er ging een partij gebroken glas 
van Dintel naar Oldenburg voor 4,25 euro per ton. 

Tankvaart

Olieprijzen zijn de afgelopen week gestegen als gevolg van 
verbeterde economische vooruitzichten. Vooral beleggers 

hebben het idee dat het economische dal is gepasseerd. Bij een 
verbeterde economie zal de vraag naar olieproducten toenemen 
en dus de prijs stijgen, zo is de logica. Maar momenteel wijzen 
harde cijfers alleen op een dalende vraag naar olieproducten en 
stijgende voorraden en op korte termijn zal deze opleving van 
vertrouwen weinig invloed hebben op de dagelijkse realiteit in 
de oliehandel.
In het ARA-gebied blijft de vraag vanuit het achterland naar 
brandstof teruglopen. De voorraden in ARA en in het achterland 
zijn hoog en afzet richting eindgebruikers stagneert, vooral wat 
betreft gasolie. Het resultaat is dat volgens ingewijden vele tankers 
stilliggen in Duitsland langs de Rijn en binnen het ARA-gebied. 
Vrachttarieven staan dan logischerwijs onder druk en dit heeft al 
gezorgd voor een neerwaartse bijstelling. Momenteel zijn vracht-
tarieven gestabiliseerd, maar de huidige situatie zet onderhande-
lingen op scherp. Zoals al een tijd het geval is in andere sectoren 
van de economie, begint ook de tankvaartmarkt een kopersmarkt 
te worden, ten voordele van verladers.

PJK-Rijnvrachttarieven per 5 mei 2009
© pjk international b.v./www.pjk-international.com
Basis 1000-1200 tons partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro 
per ton en voor Bazel in Zwfr per ton.

Losplaats Gasolie Benzines
Duisburg 4,25/4,55 4,55/5,85
Dortmund 6,25/6,55 6,55/6,85
Keulen 6/6,30 6,30/6,60
Frankfurt 8/8,30 8,30/8,60
Karlsruhe 9/9,30 9,30/9,60
Bazel 14,50/15 15/15,50

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

de Rijn
                    van a 

tot Z
Op basis van ons

bevrachterspanel en PJK Int.

‘Als huurschepen varen, is de poet op’

aan de reis
Op basis van ons schipperspanel

vervoermarkt

Die transponders moeten in de haven 
voor een vlottere afhandeling op de 
containerterminals zorgen. Dankzij 
de GPRS-informatie kan binnen een 
straal van dertig tot veertig kilometer 
rond de ontvanger de positie van de 
te verwachten binnenschepen, hun 
vaarsnelheid en vermoedelijke tijd 
van aankomst worden berekend. 
Daarmee kunnen de terminalope-
rators hun werkzaamheden beter 
plannen; rekening houdend met de 
beschikbaarheid van ligplaatsen, de 
ploegen havenarbeiders en contai-
nerkranen.
Maar volgens Yves Hacha is de 

Vlaamse keuze voor GPRS he-
lemaal in tegenspraak met een 
Europese richtlijn waarin voor de 
binnenvaart werd geopteerd voor 
de AIS-transponders, waarmee op 
termijn ook alle sluizen en bruggen 
zullen worden uitgerust. Het betreft 
hier trouwens een aangepaste versie 
van de AIS-apparatuur die ook in 
de zeevaart wordt gebruikt. (AIS: 
Automatic Identification System)

Tijdelijk
Luc Calluy van Waterwegen & Zee-
kanaal, die het project begeleidt, is 
het oneens met Hacha. Hij ziet de 

maatregel van de minister als een 
overgangsmaatregel, vooruitlopend 
op het moment dat AIS voor de hele 
Europese binnenvaart verplicht wordt 
gesteld. Het komt er volgens hem 

op aan nu snel de containerafhande-
ling op de binnenvaartterminals in 
Antwerpen vlotter te laten verlopen. 
En met AIS kan dat volgens hem 
nog niet worden bereikt, omdat niet 
alle binnenvaartondernemers zich, 
omwille van hun privacy, al met het 
systeem hebben verzoend. In aan-
schaf en installatie is GPRS (Gene-
ral Packet Radio Service) mogelijk 
goedkoper, maar in het gebruik niet, 
omdat het systeem gebruik maakt 
van GSM-technologie met de daar-
aan verbonden providerkosten voor 
de overdracht van informatie. AIS 
daartegen is een éénmalige investe-
ring waarbij de gegevensoverdracht 
via de marifoonkanalen gebeurt.
Voor het AIS-systeem is in Neder-
land trouwens een subsidieregeling 

in de maak. Zelfs buitenlandse 
schepen, die kunnen aantonen dat 
zij geregeld op Nederlandse binnen-
wateren vertoeven, komen hiervoor 
in aanmerking. Op de Donau in 

Oostenrijk is het gebruik van AIS 
al verplicht.

Prijzen
De prijs van een AIS-transponder, 
plaatsing inbegrepen maar exclusief 
btw, is momenteel 3500 tot 4000 
euro. Maar Hacha verwacht dat de 
prijs sterk zal dalen en dat fabri-
kanten de toestellen binnenkort voor 
minder dan 3000 euro zullen kunnen 
aanbieden.
Tresco Engineering bvba is een onaf-
hankelijk Belgisch bedrijf, opgericht 
in 1994, dat navigatietechnologie 
voor de scheepvaart ontwikkelt. 
Het heeft zich in zijn zeventienja-
rig bestaan als marktleider kunnen 
vestigen op het gebied van rivierna-
vigatie in West-Europa. 

Bij GPRS zijn gebruikers altijd 
online. Ze hebben een constante 
verbinding met internet en hoeven 
dus maar een keer in te bellen om 
de hele dag online te zijn. Ze betalen 
daarbij niet voor de tijd dat ze zijn 
ingelogd, maar worden afgerekend 
op de hoeveelheid data die ze down-
loaden of versturen.
AIS is gebaseerd op internationale 
transpondertechnologie. Elk schip 
dat ermee is uitgerust, zendt perio-
diek zijn eigen specifieke gegevens 
uit. Deze gegevens kunnen worden 
opgevangen door een andere AIS-
transponder, AIS-ontvanger of AIS-
ontvangststation (base station) en 
worden via de computer verder 
verwerkt.
Het is de bedoeling van de Interna-
tional Maritime Organisation (IMO) 
dat uiteindelijk alle zeeschepen van 
300 brt of meer een IMO Class A 
transponder aan boord zullen heb-
ben. Ook de binnenvaart in Europa 
zal van deze technologie gebruik 
gaan maken. Een voordeel van een 
dergelijke informatiebron is dat de 
positie van de overige schepen aan 
boord beter wordt weergegeven dan 
met de radar, die niet ‘om een hoek 
kan kijken’. (JG)

Keuze voor ander systeem dan AIS ‘vrij onzinnig’

Vlaamse proef met GPRS-transponders
‘Ik kan u nu alvast zeggen dat, sinds Europa voor 
AIS heeft gekozen, het vrij onzinnig is om in Vlaan-
deren even iets anders te gaan verzinnen.’ In die 
termen reageerde een verraste Yves Hacha, product 
manager bij Tresco Engineering in Antwerpen, op 
de beslissing van minister van Openbare Werken 
Hilde Crevits, die 60.000 euro heeft uitgetrokken 
om vijftig Belgische binnenvaartcontainerschepen 
met GPRS-transponders uit te rusten.

Installatie op vijftig schepen
in de containerbinnenvaart

Ingezonden Mededeling

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

Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

DEVENTER

De bedrijvigheid in het weg-
transport is in het eerste kwar-
taal van 2009 opnieuw verslech-
terd. De bedrijvigheid kwam uit 
op het laagste niveau sinds de 
eerste meting in 1995. Dat blijkt 
uit het conjunctuurbericht van 
Transport en Logistiek Neder-
land (TLN).

Ruim zeventig procent van de onder-
nemers had in de eerste drie maan-
den van dit jaar minder omzet dan 
in dezelfde periode van vorig jaar. 
Gemiddeld bedroeg de omzetda-
ling vijftien procent. In het laatste 
kwartaal van 2008, het begin van 
de kredietcrisis, constateerde slechts 
46 procent een verminderde omzet. 
Door deze ontwikkelingen ver-

scherpt de concurrentie, dalen de 
tarieven en staan marges onder druk. 
De verslechtering wordt veroorzaakt 
door het wegvallen van de vraag. 
Ongeveer 38 procent verwacht in 
het tweede kwartaal meer bedrij-
vigheid. 
Het tweede kwartaal geldt in de re-
gel als het drukste kwartaal in het 
jaar. Het optimisme zegt volgens 
TLN dus niets over een structurele 
verbetering.

Geen oplossing
Het wordt voor de wegvervoerders 
steeds moeilijker chauffeurs aan het 
werk te houden. Bijna de helft van 
de bedrijven heeft een overschot aan 
personeel. Ook staan steeds meer 
vrachtauto’s stil. Transportonder-
nemingen en vrachtautochauffeurs 

hebben zo goed als niets aan de 
onlangs ingestelde regeling voor 
deeltijd-WW. De transportsector 
hoopte via de regeling duizenden 
ontslagen te voorkomen en vakbe-
kwame chauffeurs te behouden. Een 
groot deel van de chauffeurs werkt 
gemiddeld zo’n 55 uur per week. 
Die structureel gemaakte overuren 
tellen niet mee bij de bepaling van 
de hoogte van de deeltijd-WW, ter-
wijl daar wel premie over wordt 
betaald. Veel chauffeurs hebben nu 
last van fors verlies aan inkomen, 
zonder dat beroep kan worden ge-
daan op de regeling die hier nu juist 
voor is bedoeld. TLN doet samen 
met de vakbonden een beroep op 
minister Donner om hier zo spoedig 
mogelijk verandering in te brengen. 
(EvH)

DORDRECHT

De Groot Scheepstechniek in 
Dordrecht heeft het koppelver-
band River Dance (172 x 11,45 
meter, 5262 ton, 332 teu) afge-
bouwd voor de familie Eleveld 
uit Ridderkerk. Het casco is 
geleverd door Gebr. De Jonge 
Shipbuilding Services.

Het casco komt uit Servië en werd 
gebouwd op de eigen werf van 
Gebr. De Jonge in Kladovo. De 
voortstuwing op het koppelver-
band wordt verzorgd door twee 
Caterpillar 3512 motoren van 1521 
pk elk. ‘Op ons vorige koppelver-
band stonden ook al Caterpillars’, 
zegt schipper Johan Eleveld. ‘De 
dubbele voortstuwing verbetert de 

manoeuvreerbaarheid.
In vergelijking met het vorige kop-
pelverband is de stroomlijning ver-
beterd. ‘Schip en bak zitten koud 
op elkaar’, zegt Eleveld. De goede 
aansluiting vermindert de turbulen-
tie rond de overgang tussen bak en 
schip. Daarnaast heeft de bak een 
ronde kop gekregen en zorgt met 
een vroeg oplopend achterschip 
voor een goede aanstroming van 
het water naar de schroeven. Ele-
veld wil op termijn nog wat doen 
om de turbulentie rond de opening 

van de spudpalen te verminderen. 
‘Een halfrond onder de paal zorgt 
vaak al voor een flinke verbetering.’ 
Over de functionaliteit van de door 
Leeuwestein geleverde spudpalen 
zijn Eleveld en zijn matroos goed 
te spreken. ‘Dat is super, hier blijf 
ik’, zei zijn matroos meteen. 

Stilligregeling
Eleveld beaamt dat het wel een 
slechte tijd is om te beginnen. Het 
werk is schaars en de reizen die 
er zijn worden mager betaald. ‘We 

proberen er het beste van te maken 
en willen niet meteen gaan klagen. 
Er zijn nog geen faillissementen 
gevallen, maar het zal heel moeilijk 
worden in de binnenvaart.’

Eleveld hoopt dat er een overeen-
komst kan worden gesloten voor een 
stilligregeling, zodat de vrachtprij-
zen zich kunnen herstellen. ‘Daar-
naast lijkt het belangrijk dat banken 
bereid zijn nog anderhalf jaar mee te 
gaan met binnenvaartondernemers. 
Dan gaat iedereen er weer voor en 

voorkom je dat er te weinig schepen 
zijn wanneer het weer goed gaat 
met de economie.’

De River Dance is geschikt voor de 
vaart op de Moezel en kan dan tot 
4200 ton meenemen. ‘Daar is mo-
menteel echter weinig vraag naar 
kolen en erts. Naar Dillingen gaat 
bijna niks meer. Naar Thionville gaat 
nog maar een fractie van de normale 
maandelijkse hoeveelheid.’
De River Dance is uitgerust met 
twee woningen achterop en is ge-
schikt voor de volcontinu-vaart. 
Van Ballegooy leverde de ballast-
pompen, drie boegschroeven en 
een koproerset. Scheepswerf Boer 
verzorgde het overige stuurwerk en 
de roeren. (HH)

• Het koppelverband River Dance tijdens de technische proefvaart. (Foto Arie Jonkman)  

River Dance met aandacht
voor stroomlijn gebouwd

Marktprijsverschil
DEVENTER

Een schipper heeft geconstateerd dat 
twee vrachtprijzen in de Rijn van A 
tot Z van enkele weken geleden te 
laag waren. In het ene geval werd 
volgens hem vijftig cent per ton meer 
betaald dan in de rubriek stond en 

in het andere geval ging het om een 
verschil van 1,05 euro per ton. 

‘Het gaat denk ik om een reis van 
een andere bevrachter of om een 
huurschip’, reageert de bevrachter. 
‘Ik geef altijd eerlijk mijn tarieven 
door, dus ik kan het verschil niet 
verklaren.’ (MdV)

Tegengestelde
overslagcijfers
havens Terneuzen
en Utrecht
MIDDELBURG

De overslag van Zeeland 
Seaports is in de eerste drie 
maanden met zestien pro-
cent gedaald ten opzichte van 
de eerste drie maanden van 
2008. De overslag in Utrecht 
steeg het eerste kwartaal 
daarentegen met ruim elf 
procent.

De daling in Zeeland deed zich 
voor in vrijwel alle ladingsoorten. 
Uitzonderingen waren de vaste 
brandstoffen (+27%) en meststof-
fen (+6%). Landbouwproducten, 
chemie, overig stukgoed en meta-
len kenden de sterkste teruggang. 
Algemeen directeur Hans van der 
Hart van Zeeland Seaports dat de 
komende tijd een aantal projecten, 
waaronder in de Scaldiahaven, 
wordt opgeleverd. ‘Die projecten 
zorgen in ieder geval voor een stij-
ging van de lading en stellen ons 
in staat het verloren ladingdeel 
terug te winnen. Voor het overige 
is het zaak dat we de huidige si-
tuatie benutten om de verdere 
modernisering van onze havens 
vorm te geven. Dat betekent dat 
we juist nu moeten doorzetten met 
het investeren in nieuwe projecten 
zoals de WCT, VCT en Biopark 
Terneuzen. Daarmee kunnen we 
laten zien dat de havens niet voor 
niets de motor van de economie 
zijn en blijven.’

Utrecht groeit
De overslag in de Utrechtse ha-
ven Lage Weide is het afgelopen 
kwartaal met 11,5 procent geste-
gen ten opzichte van het eerste 
kwartaal 2008. Op dit moment 
worden de Meson- en Proton-
haven uitgediept tot vier meter 
vaardiepte, hetzelfde als op het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Later dit 
jaar worden ook de Kernhaven 
en het Uraniumkanaal op diepte 
gebracht.
De Industrievereniging Lage 
Weide (ILW) wil meer en beter 
gebruik maken van de havens. 
Theo van Oijen, bestuurslid van 
de ILW en directeur van het Cen-
traal Kunstmest Bedrijf (CKB): 
‘Wij zitten aan de hoofdsnelweg 
van Nederland over water, het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Dat 
moeten we beter benutten door 
een slimme combinatie te maken 
van vervoersvormen over water, 
weg en spoor.’
De haven van Utrecht is een van 
de grootste binnenhavens van Ne-
derland. Het bedrijventerrein Lage 
Weide is een bedrijvengebied met 
ruim 19.000 werknemers en circa 
800 bedrijven. Samen zorgen deze 
regionale bedrijven onder meer 
voor een containeroverslag van 
60.000 teu per jaar. (EvH)

Einde crisis wegvervoer niet in zicht
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ORANJEWERF SCHEEPSREPARATIE bv

Nieuwerdammerdijk 542 Telefoon (020) 634 75 11 info@oranjewerf.nl
Postbus 37050 • 1030 AB Amsterdam Telefax (020) 634 75 33 www.oranjewerf.com

DWARSHELLING 100 M

SCHEEPS- EN MACHINEREPARATIE

DRIJVEND DOK 130 M

Lezers van Weekblad Schuttevaer kunnen
dit boek met korting bestellen. 

Het boek wordt franco thuisgestuurd.
(actie geldig alleen binnen NL en tot 20 juli 2009)

KL E I N E EN C YC L O P E D I E

VA N H E T

SK Û T S J E S I L E N

Skûtsjesilen is een sport vol mysterie. 
Zelfs kenners en vaste toeschouwers vragen zich geregeld af wat er op
het water gebeurt. 
Trouwens, wat zijn nu eigenlijk skûtsjes? En aan welke regels moeten de
deelnemers zich houden?
Het leven wordt zoveel leu-
ker als je alles begrijpt.
Daarom verschijnt nu de
Kleine Skûtsje-encyclopedie
met van a tot z alle gangbare
termen opgeschreven en uitgelegd.
In Nederlands en Fries, en soms omgekeerd. Met honderden instructieve
of gewoon mooie illustraties. En met een grapje af en toe, want humor
hoort erbij.
De trefwoorden zijn geordend in twee delen. Deel 1 gaat over het skûtsje
en leven en werk van de oude zeilschippers. In Deel 2 worden de zaken
betreffende het wedstrijdzeilen bij SKS en IFKS beschreven.
Duizenden woorden en namen passeren de revue. Van aan de wind tot
zwaardloper en van Amels tot Zwerver.
Kortom: een onmisbaar naslagwerk voor wie er echt van wil genieten. 
Samensteller is Klaas Jansma. Dan witte jo it wol.

Kleine Encyclopedie van het Skûtsjesilen.
PENN Uitgeverij. 200 Pagina’s, 
rijk geïllustreerd, full colour, 

reguliere verkoopprijs € 16,50. 
ISBN: 978-90-330-0806-1

Stuur de bon in een 
ongefrankeerde envelop naar:

PENN Uitgeverij
Antwoordnummer 3435
9800 VC  Leeuwarden

JAik bestel ......... exemplaren van de Kleine Encyclopedie van het
Skûtsjesilen. Hierbij machtig ik PENN Uitgeverij om het 

totaalbedrag éénmalig af te schrijven van mijn rekening.

Bedrijfschip.......................................................................................................................................

Naam......................................................................................................................................................

Adres......................................................................................................................................................

Postcode........................................................................Plaats .......................................................

Telefoon.........................................................................Email ........................................................

Rekeningnummer.........................................................................................................................

Naam rekeninghouder..............................................................................................................

Handtekening............................................................Plaats .......................................................

Actieprijs: € 14,50
(geen verzendkosten)

Verschijnt: 15 mei 2009

Waar gaat het om? 

Wat doen ze nou? 

Wat ropt dy man?

USG Innotiv zoekt werktuigkundigen aan wal!

USG Innotiv. Met 2000 specialisten 
in vaste dienst, actief bij onze 
opdrachtgevers in 12 verschillende 
vakgebieden. Van ICT tot grote 
civiele kunstwerken, van ruimte- 
en milieuvraagstukken tot 

mechatronica op microniveau. 

De functie
Je zorgt voor de opwekking van warmte en elektriciteit in centrales en de 
energievoorziening van bedrijven. Tijdens de wacht ben je verantwoordelijk 
voor het optimaal laten functioneren van de utilities en de bijbehorende 
processen en systemen. Je werkt voor verschillende opdrachtgevers in het 
hele land en kunt rekenen op afwisselend en uitdagend werk. 

Je profi el

A of B, Rewic A of B

turbines en/of dieselmotoren

systemen. Je kunt hierbij denken aan: WKC’s, WKK’s, elektriciteitscentrales, afvalverbrandingen en biocentrales.

Feenstra Rijnlijn
vraagt voor haar passagiersschepen

Kapitein
(vrijetijdsregeling in overleg 

en geen continue vaart)

Machinist
Matroos

Vaargebied hoofdzakelijk Rijn, Moezel, Main en Donau.

Voor deze functie is/zijn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing Engelse taal is een pre
• Bij de betreffende functie behoren een 

Rijnpatent/Radarpatent
(patent op de Donau tot Budapest is een pre)

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Dhr. van Hengst. Tel.: 0653125546

Voor meer informatie over de functies kunt u
contact opnemen met Johan Bons op het 

telefoonnummer 0032-33157372 of 
0031-650248812

zoekt per direct: 

Wagenborg zoekt startende ondernemers

WAGENBORG HOUDT DE VAART ERIN

WAGENBORG SHIPPING
Wagenborg is al meer dan een eeuw actief als internationale allround 

transportonderneming. Wagenborg houdt zich o.a. bezig met zeescheep-

vaart, op- en overslag, wegtransport, kraanverhuur, sleepvaart, offshore en 

veerdiensten. Wagenborg Shipping BV voert het operationeel en commercieel 

beheer over meer dan 150 zeeschepen, variërend in grootte van 1.000 tot 

20.000 ton draagvermogen.

Heeft u de nodige ervaring en vakmanschap opgedaan in de zeescheepvaart en 
droomt u al van kinds af aan van uw eigen schip? Wagenborg biedt enthousiaste 
en gemotiveerde kapiteins en stuurlieden de mogelijkheid om voor zichzelf te 
beginnen. Uw vakmanschap en ervaring zijn het belangrijkste startkapitaal. 
Wagenborg assisteert u in het management en de bevrachting en helpt u bij de 
benodigde financiering. 

Wij nodigen zowel beginnende als ervaren ondernemers uit om te reageren.

Stuur uw motivatie en C.V. naar:
Wagenborg Shipping BV, T.a.v. afdeling relatiebeheer reders,
Postbus 14, 9930 AA Delfzijl, telefoon (0596) 636911, fax (0596) 630625,
www.wagenborg.com, e-mail: sale.and.purchase@wagenborg.com

Altijd al gedroomd
      van een eigen schip?

Technische Handelsonderneming BV

THE RELIABILITY YOU REQUIRE: TURBO TWINTM AIR STARTERS

:

‘t Holland 24B, 6921GW Duiven

Phone: (+31) 316-280191

www.hatraco.com

airstarters@hatraco.com

TURBO TWINTM
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Met een schip door een tunnel varen is nog steeds 
een hele belevenis, maar rond 1770 was het revo-
lutionair te noemen. De Harecastle Tunnel, die het 
graafschap Staffordshire met de Engels rivieren Trent 
en Mersey verbond, was wellicht de meest vreemde 
tunnel die ooit is gebouwd.

De ontwerper ervan was James Brindley die het graven van 
kanalen zo’n beetje in z’n eentje had moeten uitvinden. Er 
bestond voor die tijd nog helemaal niets in Engeland. Er 
was nog geen enkele sluis gemaakt en Brindley bouwde 
er eentje in zijn achtertuin om dit fenomeen te bestuderen. 
Ook van tunnels had Brindley nog helemaal geen kaas 

gegeten. Hoe kwam hij er dan toe om zich in dit avon-
tuur te storten?
De drijvende kracht achter dit gigantische werk was vreemd 
genoeg Josiah Wedgwood, eigenaar van de bekende fabriek 
van serviezen. Zijn fabriek bevond zich in Stoke-on-Trent, 
waar de beste klei te vinden was. De breekbare serviezen 
werden met ezels en andere hoefdieren naar de afnemers 
gebracht, waarbij er heel wat in scherven aankwamen. Ver-
voer per schip zou dit soort problemen kunnen voorkomen 
en Brindley, die al eens een smidse van de Wedgwoods 
had gehuurd, waar hij allerhande gereedschap repareerde, 
werd gevraagd een plan te maken om alle grote Engelse 
rivieren, de Mersey, Trent, Severn en Thames met elkaar 

te verbinden.

Veel problemen
Brindley nam zich met-
een voor daarbij zo weinig 
mogelijk grond te verzetten. 
Zo volgde hij liever de be-
staande hoogtelijnen in het 
landschap dan dwars door 
een berg te graven. Dit 

leidde zeker niet tot de kortste routes. Bij zijn dood had 
hij 587 kilometer kanaal op zijn naam staan. Een tweede 
methode om zo weinig mogelijk te hoeven graven was het 
belachelijk smal houden van de kanalen. Hij vond daarvoor 
de zogenaamde narrowboats uit die niet meer dan zeven 
voet breed waren (nog geen 2,50 meter).
Bij het graven van tunnels was Brindley helemaal zuinig 
met graafwerk. Toen het bouwen van de Harecastle Tun-
nel onvermijdelijk bleek, deed hij er alles aan de lengte 
hiervan zo kort mogelijk te houden. Dit leidde ertoe dat 
deze tunnel op eenzame hoogte werd gegraven. Om er 
te komen moesten 35 sluizen worden gepasseerd en ver-
volgens ging de reis met maar liefst veertig sluizen weer 
naar beneden.
Ondanks deze veelheid aan kunstwerken moest de tunnel 
toch nog 2880 yards lang worden (ongeveer 2,5 km), twee 
keer zo lang als de langst bekende tunnel in die tijd.
Er werd tussen 1770 en 1777 aan gewerkt en tijdens de 
bouw ervan overleed Brindley aan een verkoudheid die hij 
door de regen had opgelopen. De tunnel werd vanuit vijftien 
verticale schachten gegraven en dit ging gepaard met on-

noemelijk veel problemen. De grondsoort 
wisselde van zachte aarde tot harde rots. 
Bovendien stroomden de putten vol water. 
Er waren wel stoommachines die ze kon-
den leegpompen, maar de ventilatie in de 
schachten was daarvoor onvoldoende. Er 
moesten dus pijpen worden aangebracht 
voor een soort geforceerde ventilatie.

Geen jaagpad
De tunnel werd zo breed uitgevoerd dat er 
een narrowboat met beperkte speling in 
paste. De breedte bedroeg tussen de negen 
en twaalf voet. Er was geen denken aan dat 
er een jaagpad zou worden uitgegraven. 
De paarden werden aan het begin van de 
tunnel uitgespannen en via de Boathorse 
Road naar het einde van de tunnel geleid. 
Hiermee bleef er één probleem op te los-
sen. Hoe kwamen de narrowboats zelf door 
de tunnel heen zonder paarden en zonder 
jaagpad? Ook hiervoor had Brindley een 
lumineus idee gevonden dat bovendien 
veel graafwerk scheelde. Hij ontwierp het 
plafond van de tunnel zo claustrofobisch 
laag dat de schipper op zijn rug op het dek 
liggend met zijn voeten het plafond van de 
tunnel kon aanraken. Het was de bedoeling 
dat hij op z’n kop lopend de narrowboat 
door het twee en halve kilometer lange ka-
naal zou voortduwen. Op de smalle delen 
kon hij zich ook op z’n zij liggend tegen 
de zijkanten van de tunnel afzetten. Dit 
gebeurde inderdaad zo en deze reis nam 
geregeld zo’n drie uur in beslag. Deze 
situatie heeft bestaan tot 1914 toen een 
deel van de tunnel instortte.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Harecastle Tunnel

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

Siemens EcoProp 
in veerpont Brakel
DEN HAAG

Siemens Marine Solutions gaat de eerste Eco-
Prop scheepsvoortstuwing in Nederland leveren 
aan de nieuwe veerpont Brakel-Herwijnen, die 
wordt gebouwd op Scheepswerf Grave.

De pont met deze dieselelektrische voortstuwing gaat 
ten opzichte van conventionele systemen op jaarbasis 
tientallen tonnen brandstof besparen, wat volgens Sie-
mens overeenkomt met een CO2-reductie van ruim 
honderd ton.
De zogenoemde Siship EcoProp werd ontwikkeld 
door Siemens Marine Solutions en is opgebouwd uit 
standaardcomponenten, zoals generatoren, motoren 
en frequentieregelaars, die elders, bijvoorbeeld in 

hybride autobussen, hun betrouwbaarheid inmiddels 
hebben bewezen. 
Een intelligent power-management systeem aan boord 
van de nieuwe veerpont zorgt ervoor dat alleen die 
dieselgedreven generatoren draaien die, afhankelijk 
van het gevraagde vermogen, nodig zijn voor de vier 
roerpropellers en het boordnet. Op die manier wordt 
zo efficiënt mogelijk met brandstof omgegaan, of de 
pont nu aan de wal ligt en nauwelijks vermogen vraagt, 
of de rivier oversteekt en veel vermogen vraagt. 
Grotere zeegaande schepen zoals cruiseschepen, 
offshore bevoorradingsschepen, patrouilleschepen, 

ijsbrekers en onderzoeks-
schepen, worden al jaren 
met dieselelektrische syste-
men uitgerust. Prijs, gewicht 
en vereiste ruimte zorgden er 
tot nu toe voor dat dergelijke 
systemen niet kostenefficiënt 
waren voor kleinere vaartui-
gen. Door de bundeling van 
kennis uit de grotere scheep-
vaart en de automotive in-
dustrie is Siemens er nu in 
geslaagd dieselelektrische en 
hybride voorstuwingen ook 
voor kleinere vaartuigen 
zoals binnenvaartschepen, 
vissersschepen, veerponten 
en jachten aantrekkelijk te 
maken. (MdV)

VaarzakeliJk
Gegevens in deze rubriek vallen in zoverre buiten de verantwoordelijk-

heid van de redaktie dat niet alle verstrekte technische gegevens op 
nauwkeurigheid kunnen worden getoest. 

De berichten zijn doorgaans afkomstig van betrokken bedrijven.

• Liggend op dek met hun 
voeten tegen het plafond 
van de tunnel duwden 
schippers hun narrowboat 
tussen 1777 en 1914 voort. 
Daarna raakte de tunnel in 
onbruik doordat een deel 
was ingestort.

• James Brindley ontwierp het uitgebreide kanalenstelsel in Groot-Brit-
tannië. Negen dagen na de opening van het Birmingham Kanaal overleed 
hij. Veel van zijn plannen werden pas na zijn dood gerealiseerd.

techniek

Vooral shortseaverbindingen zouden 
met dit ‘float-on float-off’ (Flow-
Flow) schip een stuk efficiënter kun-
nen worden onderhouden. De TSL 
is 185 meter lang en ruim zeventig 
meter breed.
Janssen, die ook een kantoor in 

New York heeft, mikt met de TSL 
in eerste instantie op de Amerikaanse 
en Europese shortsea-markt. ‘Een 
traditioneel 1800 teu containerschip 
kost tweederde tot de helft van een 
TSL-schip, dat voor het efficiënt la-
den en lossen drie sets bakken nodig 

heeft, één in de vertrekhaven, één 
aan boord en één in de aankomstha-
ven. ‘Met een TSL kun je, vanwege 
het veel snellere laad- en losproces, 
tot 2,6 keer zoveel containers per 
jaar vervoeren. Dat resulteert erin 
dat de transportkosten per teu veertig 

procent lager komen te liggen. Daar 
komt bij, dat flexibel van ladingsoort 
kan worden gewisseld. Wanneer er te 
weinig aanbod is van containers kun-
nen de duwbakken met andere pro-
ducten worden geladen. Daarnaast 
zie ik mogelijkheden om tankbakken 

mee te nemen, die over vaste routes 
chemicaliën vervoeren. Wanneer het 
om dedicated transport gaat hoeven 
die tankbakken tussendoor niet te 
worden gereinigd.’

De TSL kan op open water laden 
en lossen. Een dynamisch positio-
neringssysteem houdt de catamaran 
daarbij in positie. Aanmeren of an-
keren is dus niet nodig. De TSL be-
schikt over drie laadplatformen van 
76,50 bij 32,60 meter, die onafhan-
kelijk van elkaar in vijftien minuten 
kunnen worden afgezonken voor het 
lossen en laden van de duwbakken. 
Op elk platform is plaats voor één 
bak met een capaciteit van 676 teu 
of twee met een capaciteit van 308 
teu of vier bakken met een capaciteit 
van 132 teu. Normale koppelbakken 
passen er ook op. ‘Bakken tot tach-
tig meter kunnen zonder problemen 
worden meegenomen.’ Het totale 
draagvermogen is 18.000 ton.

Swathromp
De TSL heeft twee Swath (Small-
Waterplane-Area Twin-Hull) rom-
pen. Die rompen zijn rond de wa-
terlijn heel smal en worden onder 
de waterlijn breder. ‘Onder het wa-
teroppervlak hebben de Swath-drij-
vers een duikbootachtige vorm. De 
Swath-constructie zorgt voor extra 

stabiliteit in ruwe zee. Daardoor kan 
ook in zwaar weer nog met hoge 
snelheid worden gevaren.’
Het Swath-systeem is geoptimali-
seerd voor een diepgang van twaalf 
meter. ‘Wanneer bij de kust een on-
diepte moet worden gepasseerd kan 
de diepgang worden teruggebracht 
tot 7,50 meter.’
Voor het lossen is een diepe plek 
nodig, de diepgang bedraagt dan 
namelijk twintig meter. ‘Dat is 
een flinke diepgang’, zegt Janssen. 
‘Maar er zijn altijd plekken in de 
buurt van havens waar zo’n diepte 
te vinden is, bijvoorbeeld in door 
stroming uitgespoelde geulen. Die 
diepe plekken zijn niet altijd in kaart 
gebracht, maar de hydrografische 
instituten weten waar ze te vinden 
zijn.’

RoRoschema
Bedoeling is om zoveel mogelijk te 
lossen en laden op ankerplaatsen in 
de buurt van grote havens of rivieren, 
zoals op de Westerschelde of in de 
monding van de Thames. Lossen in 
voorhavens, zoals bij IJmuiden of 
Harwich, lijkt ook een optie. ‘Snel 
laden en lossen maakt het moge-
lijk het schema van een RoRoschip 
aan te houden. Omdat niet op ter-
minals hoeft te worden gelost, zijn 
vertragingen vrijwel uitgesloten. 
De duwbakken worden, na vertrek 
van het schip, op de terminal ge-
lost en weer geladen. Wanneer de 
TSL terugkeert, of een volgende de 
haven aanloopt, liggen de bakken 
weer geladen klaar. ‘De TSL hoeft 
nooit te wachten’, zegt Janssen. Het 
schip beschikt bovendien over twee 
hulpslepertjes. ‘Zeker in Engeland 
is dat handig. Daar werkt men vaak 

met oud materieel, waarbij dan twee 
slepers nodig zijn om één lichter te 
vervoeren, terwijl in Rotterdam één 
sleper twee lichters meeneemt.’ De 
eigen slepers hebben een vermogen 
van 500 kW. ‘Het is de bedoeling 
zover naar buiten te lossen als de 
binnenvaartslepers kunnen komen. 
In Rotterdam kan zeventig procent 
van de tijd buitengaats worden 
gelost. Dertig procent van de tijd 
staat er windkracht zes of meer, 
bij noordwestenwind staat er dan 
teveel deining. Dan moet de TSL zijn 
lichters in de haven uitwisselen. In 
Hamburg heb je een vergelijkbare 
situatie. Daar kan voor Wilhelmsha-
fen van bakken worden gewisseld. 
Dat is daar zestig procent van de 
tijd mogelijk. Ook in de Dollard zijn 
plaatsen met voldoende diepgang 
om te lossen.’
De ballasttanks worden na het lossen 
en laden geleegd met behulp van 
perslucht. ‘Het omhoogkomen duurt 
daardoor maar vijftien minuten. Het 
kan met relatief eenvoudige com-
pressoren en compressietanks.’

Militaire toepassingen
Militaire inzet van de TSL is ook 
mogelijk. De Amerikaanse en Duitse 
marine hebben volgens Janssen al in-
teresse getoond. ‘In een crisissituatie 
kan de marine een TSL charteren. Er 
passen twintig grote landingssche-
pen met uitrusting op. Daarmee vaar 
je in één keer een compleet bataljon 
met uitrusting het strand op. Voor de 
marine is het relatief goedkoop. Zij 
hoeven alleen maar voor de landings-
schepen te zorgen. Het moederschip 
wordt ingehuurd. Een TSL kan ook 
worden omgebouwd tot drijvende 
commandopost, geladen met diverse 
los op te stellen wapensystemen en 
helikopters. (HH)

www.TSLtec.com
www.youtube.com/transsea-

lifter

FlowFlowschip meer dan twee keer zo efficiënt als containerfeeder

Bulkoverslag containers met Trans Sea Lifter
De door de Emdense scheepsarchitect Hermann 
Janssen ontwikkelde Trans Sea Lifter (TSL) kan bin-
nen anderhalf uur 1800 containers, lossen en weer 
laden. De TSL is een catamaranachtig zwarelading-
schip met drie afzinkbare platformen, waarop zes 
tot negen duwbakken met containers of andere 
soorten lading kunnen worden vervoerd.

Overslag 3600 containers in
minder dan anderhalf uur

ZOETERMEER

Marco Kirsenstein is tijdens de 
algemene ledenvergadering van 
de Vereniging Importeurs Ver-
brandingsmotoren (VIV), op 26 
april, benoemd tot directeur.

Als directeur zal hij meer uitvoerend 
te werk gaan, waardoor het bestuur 
zich meer op beleidszaken kan rich-
ten. Marco Kirsenstein was al bran-
chemanager en sinds 1 januari 2009 
full time in dienst bij de VIV.
De behoefte aan een full time wer-
kende directeur groeide na de be-
noeming, vorig jaar oktober, van 
Gerard Martens van Holland Diesel 
Maassluis (HDM) tot voorzitter van 
de VIV en van Roel E. Groenewold 
van Cummins, afgelopen zomer, 
tot vicevoorzitter. Beiden zijn full 
time werkzaam in hun respectieve 
bedrijven. Marco Kirsenstein zal 
namens het bestuur besprekingen 
voeren over de regelgeving rond 
motoren met politici in Den Haag, 
Straatsburg en Brussel. ‘We heb-
ben de laatste tijd veel contact met 
Vrom en V&W’, zegt Kirsenstein. 
‘We bemoeien ons bijvoorbeeld met 
de ontwikkelingen rond zwavel in de 
brandstof en nieuwe emissie-eisen 
voor krachtcentrales. We proberen 
de overheid met onze kennis te 
steunen.’ 
Wanneer de nieuwe emissie-eisen 
voor de binnenvaart van kracht is 
moeilijk te zeggen. ‘Er is nog steeds 
een verschil tussen de CCR en de 
EU’, zegt Kirsenstein. ‘Beiden wil-
len dat de nieuwe fase rond 2012 in 
werking treedt, maar er is nog geen 
harmonisatie. Misschien leidt dit wel 
tot uitstel of overslaan van fase 3 
en een latere overgang waarbij we 
in één keer naar fase 4 gaan.’ De 
naderende Europese verkiezingen 
staan waarschijnlijk ook een Euro-
pees brede invoering, in 2010, van 
de zwavelarme gasolie in de weg. 
‘Het tijdig vastleggen van de zwavel-
norm in de Europese richtlijn 97/68 
gaat niet lukken’, zegt Kirsenstein. 

Dat hoeft vervroegde invoering van 
zwavelarme diesel in Nederland ove-
rigens niet in de weg te staan. ‘maar 
het is natuurlijk mooier wanneer het 
Europees gedragen wordt, zodat je 
overal dezelfde kwaliteit gasolie kan 
bunkeren.’ 
Kirsenstein vindt de proef, waarbij 
Argos gasolie met twintig procent bi-
ologische toevoegingen gaat leveren 
aan een aantal schepen interessant, 
maar waarschuwt voor mogelijke 
problemen met bacterievorming in 
de tanks door toevoeging van bio-
logische componenten en ook door 
de verlaging van het zwavelgehalte 
in de brandstof. ‘Er komt al gouw 
condens in de tanks en water kan 
bacterievorming veroorzaken. Voor 
de motoren is de biologische bijmen-
ging op zich geen probleem.’ 

Daarnaast zal nadrukkelijk tijd wor-
den besteed aan actieve acquisitie. 
Ook het actief stimuleren van scho-
lingsprojecten voor de technische 
arbeidsmarkt is één van de speer-
punten van de vereniging. Met de 
campagne ‘op vol vermogen aan 
de slag’, wil de VIV jonge technici 
interesseren voor de verbrandings-
motor en alles wat daarbij hoort. Op 
onderwijsgebied willen we jongeren 
over halen om voor het werken aan 
grote motoren te kiezen. ‘Jongeren 
die een technische opleiding doen 
merken dat het sleutelen bij auto-
motive niet veel meer voorstelt. Die 
switchen misschien graag naar grote 
motoren waaran nog wel echt kan 
worden gesleuteld.’

VIV-medewerkster Brenda Snel 
zorgt voor de secretariële ondersteu-
ning van de honderd leden tellende 
vereniging. Zij zal zich vooral toe-
leggen op de PR en Communicatie 
van de vereniging. Het bestuur zal 
vanaf nu meer beleidsmatig bezig 
zijn en het secretariaat vooral exe-
cutief. (HH)

www.viv-fme-cwm.nl

• Artist’s impressions Trans Sea Lif-
ter van scheepsarchitect Hemann 
Janssen. 

• Dwarsdoorsnede TSL.

VIV benoemt Kirsenstein
tot directeur

GENT

Havenbedrijf Gent krijgt 1 
juni een nieuwe directeur-
generaal: Daan Schalck.

Hij werd gekozen uit 110 
kandidaten en beschikt 
volgens havenschepen Sas 
van Rouveroij over heel 
wat bagage om de haven 
van Gent verder uit te bou-
wen, om goederenstromen 
en bedrijven aan te trekken, 
om een toegevoegde waarde 
te zijn voor de haven en het 
havenbedrijf. De 46-jarige 
Schalck gaat leiding geven 
aan 160 medewerkers en 
volgt Eugeen Van Caeyvelt 
op.
Schalck, geboren en geto-
gen Gentenaar, studeerde 
geschiedenis en overheids-
management en heeft al heel wat 
beleidsfuncties gehad, hoofdzakelijk 
in openbare instellingen. Hij was 
onder meer adviseur van toenma-
lig havenschepen Daniël Termont 
(SP), de huidige burgemeester van 
Gent. Van 1999 tot 2004 was hij 
volksvertegenwoordiger voor de 
Socialistische Partij, maar bij zijn 
voorstelling aan de pers werd be-
nadrukt dat alleen de capaciteiten 
van de kandidaat en niet de politieke 

kleur bij zijn benoeming de doorslag 
hebben gegeven.
Als eerste taak ziet hij het opstellen 
van een strategisch plan voor de ha-
ven van Gent waarin een tweede zee-
sluis in Terneuzen prioriteit krijgt. 
Hij is ervan overtuigd dat de sluis in 
2018 kan worden geopend. (JG)

• De nieuwe directeur-generaal 
van het Gentse Havenbedrijf Daan 
Schalck. (Foto Havenbedrijf Gent)

Daan Schalck nieuwe
topman haven Gent

• De nieuwe veerpont Brakel-Herwijnen, die bij Scheepswerf Grave wordt 
gebouwd, krijgt een dieselelektrische voorstuwing van Siemens. (Artist’s 
impression Siemens)

The Black Box
traint officieren
SNEEK

Trainingsbureau The Black Box 
verzorgt voor Wagenborg Ship-
ping uit Delfzijl trainingen voor 
leidinggevenden aan boord van 
wereldwijd varende schepen.

Deze trainingen zijn in samenwer-
king met Wagenborg ontwikkeld en 
volledig afgestemd op de dagelijkse 
praktijk aan boord.
In 2007 kreeg trainer Bob Maas het 
verzoek van Cees Horvers, hoofd 
bemanningszaken van Wagenborg 
Shipping, om mee te denken over 
een trainingsprogramma voor 
scheepsofficieren. Wagenborg wil 
dat medewerkers aan boord beter 
met elkaar communiceren en offi-
cieren effectiever leren leidingge-
ven. Dit trainingsprogramma moest 
geënt zijn op de werkelijke situatie 
aan boord. Om dit te bereiken voer 
Maas tweemaal een week mee en 
ontwikkelde vervolgens een training 
op maat voor alle officieren.
Inmiddels is een deel van de Ne-
derlandse officieren getraind. De 
volgende stap is dat de officieren 
uit andere delen van de wereld, 
waaronder Oost-Europa, een trai-
ning volgen. Wagenborg Shipping 
en The Black Box verwachten dat 
in 2010 alle officieren van de vloot 
een training hebben gevolgd.
Informatie: The Black Box, Sneek, 
tel. 0515-411829, 

www.theblackbox.nl

Alarm oververhitting
schroefasafdichting
HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Tides Marine heeft een alarmsys-
teem ontwikkeld dat de eigen 
SureSeal schroefasafdichtingen 
beschermt tegen oververhitting.

Het alarmsysteem is bedoeld voor 
watergesmeerde schroefasinstalla-
ties en treedt in werking als de water-
temperatuur in de SureSeal te hoog 
wordt of als er geen watertoevoer 
is. De flexibele schroefasafdichting 
SureSeal is ontworpen voor water-
gesmeerde schroefasinstallaties voor 
zowel beroeps- als pleziervaart. De 
afdichting kan toegepast worden bij 
enkel- of dubbelmotorige schepen. 
Voor de ontwikkeling van het alarm-
systeem werkte Tides Marine nauw 
samen met Pros Ditel S.A, specialist 
in temperatuurmetingen. De water-
temperatuur wordt gemeten en een 
elektrische module zorgt voor de 
alarmering. Dit kan zowel visueel 
als akoestisch. Het is verkrijgbaar 
in 12V en 24V. Informatie: Exalto 
Hardinxveld, tel. 0184-615800,  
sales@exalto.com of Cuno Grou, 
tel. 0566-621133, cuno@cuno.nl.
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De Vereniging Erkende Leveran-
ciers van Filters (ELvF) is een sa-
menwerkingsverband van dertien 
roetfilterleveranciers. De meeste 
leden richten zich voornamelijk op 
de voertuigsector, een markt voor 
grote aantallen gesubsidieerde roet-

filters. Dat geldt niet voor Emitech 
in Sliedrecht. De onderneming con-
centreert zich nagenoeg volledig op 
industriële motoren. Op het gebied 
van roetfilters kijkt het bedrijf van 
Nico Dalpis naar 2012 of 2013. 
‘De binnenvaart praat nu over de 
volgende fase op het gebied van 
emissie-eisen’, aldus de directeur-
eigenaar. Emitech concentreert zich 
op gesloten roetfilters. Een gesloten 
roetfilter, zoals we dat in onder meer 
de trucksector kennen, kan meer 
dan 95 procent van het schadelijke 
roet uit de uitlaatgassen afvangen. 
Dalpis: ‘Dit type filter is geen optie 
voor alle scheepsmotoren. Voor ou-
dere motoren en langzaam lopende 
krachtbronnen is een halfopen roet-
filter hoogstwaarschijnlijk de oplos-
sing. Deze motoren tolereren geen 
hogere tegendrukken, waardoor een 
gesloten filter afvalt.’
Een halfopen filter kan vijftig pro-
cent van het roet uit de uitlaatgassen 
verwijderen. ‘Mits het filter goed 
functioneert’, vult Dalpis aan. 
De introductie van roetfilters gaat 
op termijn ook gepaard met hogere 
eisen op het gebied van het zwavel-

gehalte in de brandstof. Een scheeps-
diesel met roetfilter kan op gasolie 
draaien met een zwavelgehalte van 
2000 ppm. Maar dat is schadelijk 
voor de nabehandelingsinstallatie. 
‘Zwavel wordt bij lage uitlaatgas-
temperaturen omgezet in zwavel-
zuur. Dat zorgt voor problemen in 
het uitlaatgasbehandelingssysteem.’ 

Voor schepen met een roetfilter is 
daarom zwavelarme of zwavelvrije 
brandstof nodig.

Pittig prijskaartje
Dalpis constateert dat de markt zich 
‘redelijk bewust’ is van de ontwik-
kelingen die voor de deur staan. 
Emitech draagt op dat gebied een 

steentje bij. ‘Wij zijn een techno-
logiegedreven onderneming. We 
geven veel technische prestaties 
om toekomstige gebruikers te in-
formeren.’
Een heet hangijzer voor wat be-
treft de acceptatie van roetfilters 
is uiteraard de prijs. ‘Die wordt 
pittig’, voorspelt Dalpis. ‘De voer-
tuigbranche heeft het voordeel dat 
goed functionerende roetfilters in 
zeer grote oplages kunnen worden 
geproduceerd. Voor de maritieme 
sector is dat anders. Elk schip is an-

ders gebouwd, je hebt onder meer 
te maken met afwijkende beschik-
bare ruimtes. We worden daardoor 
min of meer gedwongen voor elk 
schip een specifieke toepassing te 
ontwerpen.’
Over subsidies wordt op dit moment 
alleen nog maar gediscussieerd. 
Daarbij komt de minder rooskleu-
rige financiële situatie waarin de 
binnenvaart zich bevindt. ‘Ik zie het 
economische verhaal dan ook als een 
grotere bottleneck dan de techniek’, 
concludeert de ondernemer.

• (V.l.n.r.) Frits Hasselberg, voorzitter Erkende Leveranciers van Filters, Henk Rens, vicevoorzit-
ter en Jaap Tuinstra, coördinator duurzaamheid van het Kenniscentrum RAI Vereniging. (Foto Roy 
van der Laan)

Wegvervoer door standaardisering veel goedkoper uit

Roetfilter scheepsdiesel prijzige kwestie
Vooruitlopend op aanscherping van de emissie-ei-
sen voor scheepsdiesels investeert de toeleverings-
industrie momenteel in nabehandelingssystemen 
voor rookgassen. Onder meer Emitech werkt aan 
de ontwikkeling van roetfilters die de maritieme 
sector straks nodig heeft. Directeur Nico Dalpis: 
‘Met behulp van pilotprojecten bereiden we ons 
voor op de nabije toekomst.’

‘Voor elk schip een
specifiek ontwerp’

toelevering

Nationale Boten-
beurs in Den Helder
DEN HELDER

De Nationale Botenbeurs vindt 
op 12, 13 en 14 juni voor het 
eerst plaats op de Oude Rijks-
werf Willemsoord in Den Hel-
der.

De beurs, waarop nieuwe en 
gebruikte boten worden aange-
boden, is onderdeel van de Wa-
tersportdagen Willemsoord- Den 
Helder.
Jachtmakelaars, boteneigenaren, 
distributeurs en toeleveranciers 
exposeren hun producten en 
boten binnen en buiten. Zon-
dagmiddag om 16 uur gaan ex-
posanten hun producten op een 
veiling aanbieden. De beurs is 
vrijdag en zaterdag van 11 tot 21 
uur geopend en zondag van 11 
tot 18 uur. De Nationale Boten-
beurs wordt georganiseerd door 
Navingo in samenwerking met 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord en Willemsoord 
in Den Helder.  www.nationale-
botenbeurs.nl 

Doedijns neemt 
Habeco over
WADDINXVEEN

Doedijns International heeft 
begin april Habeco Hydraulics 
Systems en Habeco Hydrau-
lics Service overgenomen.

De bedrijfsactiviteiten van Habe-
co worden verhuisd van Krimpen 
aan de Lek naar Waddinxveen 
en geïntegreerd met die van 
Doedijns Hydraulics. Er is geen 
sprake van banenverlies. 

Met de overname van Habeco 
versterkt Doedijns International 
haar positie binnen de maritieme 
sector. Doedijns is al leverancier 
van hydrauliek voor sleepboten, 
baggerschuiten en luxe jachten 
en gaat nu ook hydrauliek voor 
binnenvaartschepen, patrouille-
vaartuigen en veerponten leveren. 
Habeco heeft vijftien medewer-
kers in dienst en een omzet van 
ongeveer vier miljoen euro per 
jaar. 
Oprichter van Habeco Dik Ter-
louw blijft in dienst. (MdV)

ProdUCten & BedriJVen
Gegevens in deze rubriek vallen in zoverre buiten de verantwoordelijkheid van de redaktie dat 

niet alle verstrekte technische gegevens op nauwkeurigheid kunnen
worden getoest. De berichten zijn doorgaans afkomstig van betrokken bedrijven.

TERSCHELLING

Hydrografen zijn onmisbare 
schakels in waterbouwwerken, 
bijvoorbeeld in het ‘krankzinnige 
project, waar falen geen optie is’, 
zoals ir. Martijn Smitt, directeur 
van Strukton Civiel, de tunnel-
bouw in de baai van Busan in 
Zuid-Korea noemde. Ruim hon-
derd belangstellenden woonden 
onlangs het symposium over 
deze ‘onderwaterwroeters’ in 
het Maritiem Instituut Willem 
Barentsz op Terschelling bij. 

De Zuid-Koreanen riepen de hulp 
van het Nederlandse bedrijf Strukton 
in, omdat ze geen kans zagen de 
tunnel in dit lastige zeegebied aan 
te leggen. Naar een diepte van 35 tot 
65 meter laten de Nederlanders nu 
betonnen tunnelelementen van 160 
meter lengte, elk met een gewicht 
van 60.000 ton, afzinken. Dat kan 
alleen als stroom en wind gunstig 
zijn, en het kan in dat typhoonge-
bied flink spoken. Onlangs werd 
met succes het negende van de in 
totaal achttien tunnelelementen af-
gezonken. Smitt liet de aanwezigen 
even rechtstreeks meekijken via de 
webcam. De speelruimte is slechts 
enkele millimeters. Het afzinken kan 
alleen plaatsvinden als er gedurende 
tachtig uur geen grote golven lopen, 
omdat anders een tunnelelement met 
een lengte van 160 meter tussen de 
golftoppen zou kunnen breken. 
Ook het Nederlandse bedrijf Van 
Oord is betrokken bij deze vaste 
oeververbinding, waar behalve de 
tunnel ook twee bruggen deel van 
uitmaken. Na voltooiing worden 

dagelijks liefst 30.000 voertuigen 
per dag verwacht.

Gasleiding
Op het symposium over wereldwijde 
maritieme technologie was deze 
bijdrage het klapstuk. Maar ook de 
aanleg van een gasleiding in Noor-
wegen, het Ormen Lange-project, 
op een bodem van zowel zand als 
rotsen die twintig tot 890 meter on-
der water ligt, was indrukwekkend. 
Met behulp van valpijpschepen van 
Van Oord werden de stenen bed-
dingen afgestort. Ongeveer de helft 
van de 4500 man personeel van dit 
bedrijf heeft een bachelor- of een 
masteropleiding.
Gideon Hein en Jurgen Beerens van 
het kleinschaliger bedrijf Deep BV 
uit Amsterdam lieten zien hoe metin-
gen in de ondiepe kustwateren, zoals 
de Wadden, worden verricht en hoe 
men specialistisch seismografisch 
werk doet voorafgaande aan bag-
ger- en bergingswerk en installaties 
van windmolenparken. Deep heeft 
veel meetwerk van Rijkswaterstaat 
overgenomen. Het bedrijf contro-
leert ook of de diverse leidingen in 
de Waddenzee voldoende blijven 
afgedekt met zand en slib.
Bij het Nederlandse bedrijf Fugro 
werken wereldwijd liefst 13.000 
mensen, aldus Wilbert Brink. Het 

bedrijf maakt bij het hydrografisch 
meetwerk gebruik van vijftig eigen 
schepen, vijftig vliegtuigen en 130 
op afstand te besturen duikvaartui-
gen (ROV’s). Het doet seismogra-
fisch onderzoek tot op een diepte van 
2000 meter. Via satellietnavigatie en 
steunpunten kunnen hydrografen 
met een nauwkeurigheid van een 
centimeter objecten positioneren.

Onthutsend
Lector Wierd Koops analyseerde hoe 
overboord gevallen containers wor-
den opgespoord en geborgen. Vorige 
maand verloor een vrachtschip in 
Australische wateren 65 containers, 
waarvan een aantal met gevaarlijke 
stoffen. Koops schetste welke risi-
co’s verbonden zijn aan het vervoer 
ervan. Zo kan een vat met vloeibaar 
chloor dat van een dek van een schip 
slaat en openbarst in twee weken 
3000 vierkante kilometer zee zwaar 
verontreinigen. 

Onthutsend was zijn constatering dat 
de plaatsing van opsporingsappara-
tuur in de vorm van zenders op of 
in containers of vaten met zwaar gif 
geen onderwerp van wereldwijde of 
zelfs maar kleinschalige studie is, 
hoewel er al vele jaren over wordt 
gesproken, zeker vlak na rampen. 
Het blijkt dat het onderwerp steeds 

weer onder het kleed wordt gescho-
ven, als de ramp voorbij is en in alle 
anonimiteit de opsporing van met 
name kleinere vaten met gif zonder 
resultaat blijft. 
Per jaar gaan honderd containers 
op de Noordzee overboord, waar-
van drie procent met gevaarlijke 
stoffen. De aansprakelijkheid van 
de reders is laag, waardoor de belas-
tingbetaler grotendeels opdraait voor 
de kosten van opsporing en berging, 
aldus Koops. ‘Slecht geregeld dus.’ 
Tot dusver wordt aangenomen dat 
containers, die overboord slaan, niet 
goed zijn vastgesjord. Een van de 
aanwezigen, een oud-kapitein, zei 
dat dit niet de enige reden kan zijn. 
Door een te klein vrijboord slaat het 
water zodanig toe, dat de containers 
worden vervormd, wat het bevesti-
gingssysteem ondermijnt.

Digitale kaarten
Jan Schaap van de Dienst Hydro-
grafie van de Koninklijke Marine 
schetste hoe zeekaarten tot stand 
komen. Interessant detail is, dat 
de zeebodem op diverse plaatsen 
steeds aan verandering onderhevig 
is, waardoor elk gebied steeds op-
nieuw hydrografisch moet worden 
verkend. Schaap benadrukte dat di-
gitale kaarten steeds meer ingang 
vinden. Digipilot is bijvoorbeeld 

het nieuwste product, een officiële 
digitale nautische publicatie. Digi-
pilot voorziet, op een interactieve en 
veelzijdige wijze, de zeeman van de 
nodig informatie met betrekking tot 
de reisvoorbereiding. Schaap zei niet 

te geloven dat de papieren kaart het 
veld zal moeten ruimen vanwege dit 
soort ontwikkelingen. ‘Voorlopig in 
elk geval niet, zolang er vraag naar 
is, maken wij ze.’
Allen benadrukten de rol van de 

hydrograaf, de plaatsbepaler onder 
water, zonder wie de ‘onderwater-
wroeters’, zoals dagvoorzitter Hans 
Vandersmissen de waterbouwers 
gekscherend noemde, en kaartenma-
kers niet kunnen werken. Wereldwijd 

is de vraag naar hydrografen groot. 
Maritiem Instituut Willem Barentsz 
verzorgt als enige in Nederland de 
hogere opleiding van hydrografen, 
Ocean Technology (hydrografisch 
surveyor). (GMU)

TERNEUZEN

De oude ‘toren’ aan de zeesluis 
in Terneuzen was aan een gron-
dige opknapbeurt toe. Die is 
vorige week afgerond. De oude 
verkeerspost, die ooit op de 
middenhavendam stond, dient 
sinds 1993 als ‘commandopost’ 
van de Verenigde Bootlieden.

Vanaf de bovenste verdieping van 
de toren worden een kleine veer-
tig bootmannen aangestuurd. Ze 
verlenen dag en nacht hand- en 
spandiensten aan de scheepvaart. 
De werkleiders sturen ook de chauf-
feurs van Vebocab, het taxibedrijf 
van de bootmannen, op pad. En 
daarnaast worden ook de sleepboten 
van Antwerp Towage in Antwerpen 
(het samenwerkingsverband van de 
slepers en bergers van Multraship en 
Fairplay) vanuit de toren gedirigeerd. 

Commercieel manager Bennie Slock 
van de Verenigde Bootlieden: ‘De 
afgelopen weken is alle apparatuur 
en meubilair in de toren vervangen. 
De werkleiders hebben nu een nog 
beter beeld van de scheepvaart en 
alles daaromheen. Want we verzor-
gen niet alleen de coördinatie van 
de bootmannen, de chauffeurs en de 
sleepboten, we onderhouden ook de 
contacten met de scheepsagenten, 
regelen de drinkwatervoorziening 
en proviandering. De communica-
tiemiddelen zijn de laatste jaren zo 
snel verbeterd, dat we wel moesten 
investeren in nieuwe apparatuur. We 
zijn nu weer helemaal bij.’
De Verenigde Bootlieden werd en-
kele jaren geleden overgenomen 
door de Muller Maritime Holding, 
waarvan ook sleep- en bergingsbe-
drijf Multraship onderdeel uitmaakt. 
(WB)

• Dagvoorzitter Hans Vandersmissen (links) leidt de discussie tijdens het symposium over hydrografie op het Maritiem Instituut Willem Barentsz. 
Voorzitter F.J. van Wijnen van de Vereniging van Nederlandse kapiteins (met microfoon schuin achter MIWB-directeur Gerrit van Leunen) stelt een 
vraag. Rechts symposiumorganisator Martinus Kosters. (Foto Jan Heuff)

Hydrografen onmisbare plaatsbepalers
voor waterbouwers en kaartenmakers

• De gerenoveerde ‘commandopost’ van de werkleiders van de Verenigde Bootlieden in Terneuzen. (Foto Adri 
van de Wege)

Opknapbeurt voor bootliedentoren

DEN HAAG 

De lozingsvergunning en de mi-
lieuvergunning voor een bagger-
depot van de Gebroeders Kraaije-
veld aan de Koedoodhaven in 
Barendrecht moeten worden ver-
nietigd. Dat eiste het gelijknami-
ge aannemersbedrijf Kraaijeveld 
(geen familie) afgelopen week bij 
de Raad van State.

De aannemer is bang dat de gebroe-
ders de Koedoodhaven, een zijtak 
van de Oude Maas, vervuilen. Hij 
is namelijk verantwoordelijk voor 
het uitbaggeren van de haven, van-
wege de baggerschepen die bij hem 
aanleggen en lossen.
Het afvalwater afkomstig van de 
aangevoerde baggerspecie bij de 
gebroeders Kraaijeveld, mag via een 
bezinksysteem in de haven worden 
geloosd. Maar de bezwaarmaker 
denkt dat ook hemelwater vervuild 
kan raken en in de haven verdwij-
nen. Er is namelijk geen riool. Los 
op het terrein opgeslagen grond en 
groenafval kan voor dat vervuilde 
hemelwater zorgen. De lozings-
vergunning bevat volgens de aan-
nemer onvoldoende voorschriften 
om de vervuiling van de haven te 
voorkomen.
Adviseurs van de Raad van State 
denken dat de vervuiling van afval-
water uit baggerspecie goed in de 
hand kan worden gehouden. Maar bij 
de vergunde lozing van hemelwater 
in de haven, hebben zij hun twijfels. 
Dat zal volgens de adviseurs vooral 
afhankelijk zijn van een schone 
werkwijze van de gebroeders. De 
voorschriften in de vergunning zijn 
daarvoor onvoldoende.
Volgens aannemer Kraaijeveld is het 
bedrijf van de gebroeders jarenlang 
actief geweest zonder te beschik-
ken over de vereiste vergunningen. 

Het is in de afgelopen jaren ook 
enorm gegroeid. Bovendien werkt 
het bedrijf in feite in strijd met het 
geldende bestemmingsplan, maar 
kan dat blijven doen volgens zoge-
noemd overgangsrecht. Als de ver-
leende vergunningen echter overeind 
blijven, gaat het bedrijf wel over de 
scheef. De gemeente kan de activi-
teiten dan stilleggen.
De gemeente Barendrecht maakt 
ook bezwaar tegen de verleende 
vergunningen, omdat die het ge-
bied een heel andere invulling wil 
geven. De bedrijfsactiviteiten aan de 
Koedoodhaven zijn dan niet meer 
wenselijk. Alle bedrijven moeten op 
termijn verdwijnen en plaats maken 
voor een museumhaven. De vergun-
ningen die door Rijkswaterstaat en 
de provincie Zuid-Holland zijn 
verleend, doorkruisen dit plan. De 
lozingsvergunning is verleend voor 
een periode van tien jaar.
Rijkswaterstaat zegt dat de ver-
gunning voldoende garanties geeft 
dat het water in de haven niet zal 
worden vervuild. Maar Rijkswater-
staat zegt niet verantwoordelijk te 
zijn voor water dat via de bodem 
van het bedrijfsterrein verdwijnt in 
de haven. Rijkswaterstaat verwacht 
niet dat het hemelwater dat in de 
haven verdwijnt, sterk vervuild zal 
zijn. Onderzoek naar de mate van 
vervuiling van dat water vindt Rijks-
waterstaat niet nodig.
De Raad van State zal met deze 
zaak vermoedelijk voor nieuwe 
jurisprudentie gaan zorgen. Nog 
niet eerder liet de Raad zich uit 
over lozing van hemelwater dat is 
vervuild door bulkgoederen. Voor 
bedrijven die daarmee werken, zal 
de uitspraak van de Raad gevolgen 
kunnen hebben.
De uitspraak volgt over enkele we-
ken. (AvdW)

Aannemer waakt voor vervuiling
Koedoodhaven in Barendrecht

Eenheid in Europa

Duitse beroepsvervoerders die 
hun trucks van een roetfilter heb-
ben voorzien, krijgen een korting 
op de Maut, de Duitse tolheffing 
voor vrachtauto’s. ‘Maar roetfilters 
die in Nederland zijn goedgekeurd, 
leveren in Duitsland geen korting op 
de Maut op’, zegt Frits Hasselberg, 
voorzitter van de Vereniging Erkende 
Leveranciers van Filters (ELvF). Jaap 
Tuinstra is coördinator duurzaam-
heid van het Kenniscentrum van de 
RAI Vereniging. Hij constateert in dit 
kader dat de wet- en regelgeving 
in Nederland en Duitsland eigen-
lijk ‘broer en zus’ zijn. ‘De Duitsers 
hebben bijna dezelfde roetfilters als 
wij. Maar een korting op de Maut 
is nog een brug te ver.’
Hasselberg wil voorkomen dat dit 
scenario straks ook in de maritieme 
sector opgaat. ‘Het is belangrijk voor 
de continuïteit van de Europese ver-
voerders dat zij straks geen filters 
aanschaffen die in het buitenland 
niet worden erkend.’
Nico Dalpis van Emitech is zich ook 
van dit probleem bewust. ‘Het is de 
bedoeling dat er straks Europese 
regelgeving voor de binnenvaart 
komt.’ (RvdL)

Milieuminister start
scheepsmotor 
 
DORDRECHT

Milieuminister Jacqueline Cramer 
stelt 20 mei officieel de schone 
machinekamer van het ms Wending 
in werking.
Het beunschip Wending is het eerste 
waarvan de hoofdmotor in het kader 
van het project ‘De Schone Motor 
van de Binnenvaart’ is voorzien van 
een gesloten roetfilter, in combinatie 
met een SCR katalysator. De combi-
natie zorgt dat dit schip nu al voldoet 
aan de toekomstige emissie eisen. 
Het project is een initiatief van de 
Stichting Integraal Ondernemen 
Drechtsteden (IOD). Het laat zien 
hoe binnenvaartschepen de uitstoot 
van schadelijke stoffen drastisch 
kunnen verminderen. (HH)

Subsidie elektrisch
varen in Friesland
LEEUWARDEN

Het College van Gedeputeerde 
Staten van Friesland heeft voor dit 
jaar 270.000 euro beschikbaar ge-
steld om het elektrisch varen in de 
provincie te stimuleren. 
Het gaat om subsidieregeling ten 
behoeve van de aankoop van een 
nieuwe elektrisch aangedreven boot 
of de inbouw van een elektrische 
aandrijving. Het schip moet Fries-
land als thuishaven hebben. De 
verdeling van de subisidiegelden 
vindt plaats op volgorde van bin-
nenkomst van de aanvraag. De re-
geling loopt tot en met 14 augustus 
dit jaar. (TK)   

Zestig jaar Linssen 
Yachts
MAASBRACHT

Linssen Yachts viert in 2009 haar 
zestigjarig bestaan met onder meer 
het Linssen Yachts Boat Show Sum-
mer Festival 2009 van 11 t/m 14 juni 
in de Linssen-werfhaven.
Hier worden motorjachten van 
negen tot zestien meter getoond. 
Bovendien worden er proefvaarten 
aangeboden waarvoor gasten zich 
kunnen inschrijven. Er zijn infor-
matiestands over diverse Europese 
vaargebieden, het Linssen European 
Charter Network, jachtfinancierin-
gen en de Diamondjubileumacties 
van Linssen.
Voor meer informatie: Linssen 
Yachts, Maasbracht, tel. 0475-
439999, www.linssenyachts.com

Opbergsysteem
voor waterkaarten
HEMPENS

Combico, gespecialiseerd in wa-
terkaartenhouders, ontwikkelde 
speciaal voor de 1800-serie van 
de Hydrografische Dienst de 1800 
Cover.
Daarnaast is er de Chartcover, een 
zeekaartenhouder op A2-formaat, 
met een Nederlandse, een Engelse 
en Duitse handleiding. 

Gemaakt van stevig kunststofmate-
riaal en voorzien van magneetstrips 
garanderen de 1800 Cover en Char-
tcover dat kaarten niet kreuken, ver-
schuiven, verwaaien of verregenen. 
Met watervaste stiften en gom zijn 
koerslijnen eenvoudig op het trans-
parante bovenblad uit te zetten en 
weer te verwijderen. 
De 1800 Cover en Chartcover zijn 
verkrijgbaar in watersportwinkels.
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Eeuwenlang visten botters op het zuidelijk gedeelte van 
de Zuiderzee. Zware, robuuste, eiken vissersschepen met 
een brede, volle, hoge kop. Ook al hebben ze geen hoog 
tuig, de grote botterfok loopt ver door achter de onge-
staagde mast en door de spleetwerking, draagt ze flink 
bij aan de goede zeileigenschappen. In 1800 stonden er 
500 botters geregistreerd. Elke vissersplaats had zijn ei-
gen type.

Gewild waren de snelle Gooise botters met hun hoge kop en 
geveegde kont uit Huizen. Vroeger zaten hier nogal wat rokerijen. 
In 1880 had Huizen nog 250 botters, de goede treinverbinding 
zorgde voor een ruime afzet. Er werd vaak in span gezeild, 
twee botters trokken een groot kuilnet tussen zich in door het 
water. Na de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876, visten 
de Huizer vissers zelfs op schol, met de kor vanuit IJmuiden 
op de Noordzee.
Er waren twee hellingen in Huizen, Joost Kok, de bekendste, 
aan de westkant van de oude havenkom en Schaap. Daar werd 
in 1890 de HZ-40 gebouwd voor visser Jacob Koeman, de prijs 
lag rond de 2500 gulden. Hij viste vooral op haring en ansjovis. 
Maar omdat het een snelle botter bleek, werd de HZ-40 ook 
koopschuit. De vis werd bij andere vissers opgekocht en snel  
naar de afslag gezeild.

Paling
De Huizer vloot werd kleiner. Door overbevissing - toen al 
- werd de vangst minder. In 1919, na de Eerste Wereldoorlog, 
liep de afzet naar het ingestorte Duitsland terug. Door de aan-
kondiging van de Zuiderzeewet verdween alle perspectief en het 
werd moeilijk nog een jonge knecht aan boord te krijgen. De 
Huizer haven verzandde en door de Afsluitdijk bleven haring 
en ansjovis weg. Het was gebeurd, slechts een klein aantal 
botters bleef doorvissen. 
De HZ-40 werd verkocht naar Spakenburg en werd nu de BU-99. 
Hendrik Heinen viste op paling en snoekbaars tot in de jaren 
vijftig Zuid-Flevoland werd ingepolderd. Dit is alles wat we 
weten uit de visserijperiode van deze botter, bar weinig dus.
In de jaren zestig kocht een Duitser de botter en noemde haar Jan 

Willem. Hij schilderde het boeisel wit, maakte een wc-hokje in 
de kuip en zette op het voordek een grote ijzeren koekoek. Tien 
jaar later kocht iemand uit Groningen de botter, vooral vanwege 
de nieuwe zeilen. Hij zette ze over op zijn Lemsteraak.

Leerling
‘Het was in 1974. Ik was nog een jongetje van vijftien, zestien 
jaar, net klaar met de middelbare school’, vertelt Nico Veerkamp. 
‘Ik kon de kale botter met A-Ford voor 2500 gulden kopen. 
Ze lag in een kanaal bij Bolsward. Met een sleepboot sleepten 
we haar naar Haarlem. Daar kon ze voor niet al teveel geld de 
kant op. Het hele onderwater schip zat in het blik. Toen we dat 
voorzichtig lostrokken, kwam het hout mee. De botter was rot, 
alles moest worden vernieuwd. Ik ging de hele zomervakantie 
bij de werf van Zeger Nieuwboer in Spakenburg aan de gang. 
Hij kon wel een gratis hulpje gebruiken. Daar heb ik in zes 
weken heel veel geleerd, zoals mallen maken en gangen branden. 
Daarna kon ik via mijn vader terecht op de werf Het Krom-
hout, lekker dichtbij. Daar restaureerden Roelof van der Werf, 
Erik Slagmolen en Johan Prins houten schepen en bouwden 
sloepen. Ook van hen heb ik veel geleerd. Ik mocht er de grote 
lintzaag gebruiken, zaagde de eiken spanten en bracht ze naar 
Haarlem. Naast de stoomhelling lag er ook nog een in onbruik 
geraakte sledehelling. Samen met Harry Bootsma heb ik die 
weer met een U-balk en betonblokken gangbaar gemaakt en 
we hebben eerst zijn botter, de VD-153, helemaal vernieuwd. 
Daarna kwam de BU-99 aan de beurt.’

Duur hout
‘In drie jaar is al het hout vervangen. Ik had weinig geld, het 
hout bleek de grootste kostenpost. We moesten 1500 gulden 
voor een eiken stammetje neertellen en die was zo weggetim-
merd. Ik heb de BU-99 25 jaar gehad en er fanatiek wedstrijden 
mee gezeild. Als de botter aan de wind flink had liggen te 
stampen, begon ze te lekken. Om de paar jaar moest je alle 
naden breeuwen. Om het onderhoud te verminderen, heb ik 
toen hetzelfde gedaan als de oude vissers deden. Ik heb het hele 
onderwaterschip alleen niet in blik, maar met vier millimeter 
plaat bekleed, met flink veel vet tussen het hout en ijzer. Dat 
werkte goed, alleen de naad tussen hout en ijzer bleef kwets-
baar. Daarna zijn we jaren van het lekken en het breeuwwerk 

afgeweest. Alleen de professoren van Bot-
terbehoud hebben deze originele oplossing 
nooit kunnen waarderen.’
Vele jaren heeft de BU-99 met zijn vaste 
wedstrijdbemanning steevast elke hardzeil-
wedstrijd voor botters gewonnen. Maar er 
volgden ook heftige discussies over hoever 
je mocht gaan om zoveel mogelijk snelheid 
te halen uit zo’n oude botter. Kwade tongen 
beweerden zelfs, dat de BU-99 doormidden 
gezaagd werd en met een meter verlengd. 
Dat beek bij de laatste hellingbeurt niet te 
kloppen, maar wel is in ijzer de achtersteven 
rechter op gezet en de scheg langer gewor-
den, zodat de kont nu smal en geveegd is. 
Een klapschroef, balansroer en een loefbij-
ter dragen natuurlijk ook bij tot een grotere 
snelheid. Voor de Vereniging Botter Behoud 
gaat dit allemaal veel te ver, zij zijn onverbid-
delijk: eerbied voor de historie moet voorop 
staan. Alleen botters die zijn teruggebracht 
in de staat, zoals ze oorspronkelijk onder zeil 
gevist hebben, kunnen lid worden.

Botterfestival
Tot 1995 was Urk de thuishaven, daarna Al-
mere. Nico Veerkamp bestelde het casco van 
een vissermanaak, betimmerde en tuigde het 
en zeilt nu met zijn bemanning wedstrijden 
in de VA-klasse bij de Lemsteraken. Hij nam 
het visserijnummer BU-99 mee.
‘Al veertien jaar organiseren we hier in 
Almere het Botterfestival. Afgelopen jaar 
hadden we 47 botters in de haven. De bemanningen worden 
ook in de watten gelegd en ze kunnen wat verdienen met 
rondvaartjes voor het onderhoud van hun schip’, lacht Bert 
Bonneveld. ‘In 2000 ontstond het plan een gemeentebotter in 
de haven te krijgen, voor en door de inwoners van Almere. In 
2001 bestond Almere 25 jaar. De wethouder was tegen, maar 
de gemeenteraad stemde voor. We hebben de BU-99 gekocht 
en haar omgedoopt tot AM-1. De stichting tot behoud van de 
AM-1 werd opgericht en via advertenties zijn we vrijwilligers 
gaan werven. Dat is goed gelukt, we hebben nu een hechte, 
gemotiveerde vriendengroep van dertig man. Allemaal vrijwil-
lig, maar niet vrijblijvend, er zijn spelregels. Het seizoen loopt 
van 1 mei tot 1 september, we plannen vooraf het onderhoud 
en hebben soms wel drie keer in de week een verhuur- of 
sponsorzeiltocht met drie van onze vrijwilligers als bemanning. 
Soms moet je daarvoor een vrije dag opofferen. Elke donderdag 
hebben we de trainingsavond. En, niet onbelangrijk, ook de 
echtgenotes worden niet vergeten, we gaan twee keer per jaar 
met zijn allen gezellig uit eten.’

Restauratieplan
‘Het Botterfestival is uitgegroeid tot een groot feest. Veel be-
drijven en bestuurders ontmoeten elkaar, het is goed voor je 
netwerk. Zo hebben we voor de AM-1 nu dertig sponsors bij 
elkaar gekregen. In ruil krijgen ze een geheel verzorgde vaardag 
met hun relaties. We hadden in 2008 76 verhuurvaarten.

‘Een botter vraagt veel onderhoud. Van het geld hebben we 
tot nu toe een aantal gangen, het zeilwerk en de deken la-
ten vernieuwen. Henk de Boer in Zaandam heeft een nieuw 
grootzeil en fok van halfomdoek genaaid. De AM-1 is met 
restauratieplan toegelaten als aspirant-lid van Botterbehoud. 
Nu willen we graag de ijzeren bak er weer af halen, maar dat 
wordt een kostbare grap, we hopen komende winter het geld 
bijelkaar gevaren te hebben.
‘Het is een heel georganiseer, ik doe het allemaal vrijwillig. 
Vanaf Hemelvaartsdag komt er een zeilende pendeldienst met 
nog een paar botters tussen Almere-Haven en Huizen. En als 
volgend jaar onze prachtige botter AM-1 weer helemaal klaar 
is, hoop ik dat het nog steeds een snelle botter is en we hier het 
Botterfestival weer winnen. Daar doen we het allemaal voor.’

Scheepsgegevens
Botter AM-1, voorheen HZ-40, BU-99. Gebouwd in 1890 bij Schaap 
in Huizen. Lengte: 13,25 meter. Breedte: 4,50 meter. Diepgang: 
80 centimeter. Grootzeil: 98 m2. Fok: 60 m2. Grote kluiver: 38 
m2. Kleine kluiver: 22 m2. Motor: Mercedes, 80 pk.

www.almeersebotter.nl
• De BU-99 was er in de jaren zeventig slecht aan toe toen ze 
op de werf Het Kromhout werd drooggezet.

De gemeentebotter AM-1

Door Hajo Olij

• Jarenlang werden met deze botter hardzeilwedstrijden 
gewonnen. (Foto Hajo Olij)

waterkant

Het team van de Tukker doet nu 
zijn best om via convenanten met 
opvang- en scholingscentra het 
vaarschema vol te plannen. ‘We 
waren vorig jaar vanwege een tour 
langs Hanzesteden bij Akzo Nobel 
in Hengelo en topman Hans Wijers 
wilde wel een convenant sluiten, dat 
jongeren met perspectief een sol-
licitatietraining en toeleiding naar 
een baan biedt’, vertelt teamleider 
en schipper Gerbrand Schutte.
Dientengevolge droomt ‘walkapi-
tein’ Jelle Stegenga van de Tukker 
van een convenantenmap met zo’n 
honderd bedrijven. ‘We hebben er nu 

ongeveer tien. Dit jaar is van belang, 
dat we samen met uitkeringsinstantie 
UWV een proef doen met jongeren 
tot 27 jaar, die gedragsmatig vastlo-
pen en daardoor niet aan het werk 
komen of dreigen in de Wajong-
regeling te belanden. We gaan in 
negen weken met dertig van zulke 
jongeren varen en daarbij kijken we 
wat ze willen en kunnen. Er gaat ook 
een gedragswetenschapper mee, die 
onze observaties wetenschappelijk 
kan ondersteunen. Zo kunnen we 
het UWV na die vaarperiode goed 
adviseren over de beste aanpak per 
jongere.’

Geen douche
Een week op de Tukker kost per 
jongere 1200 euro en voor dat geld 
biedt het Tukker-team een kort, maar 
intensief programma. ‘We proberen 
jongeren vaardigheden aan te leren, 
waarmee ze hun leven weer in orde 
kunnen houden. Vooraf voeren we 
een intensief gesprek en laten de 
deelnemer zelf doelen stellen. En 
dan ga je in een hele kleine ruimte 
samen een avontuur beleven, waarin 
ze leren wat nodig is om heelhuids 
het doel te bereiken. Zo komen ze er 
achter wat ze goed en minder goed 
kunnen. Ze moeten zichzelf schoon 
houden op een schip zonder warm 
water of douche en ze moeten af-
spraken nakomen. We hebben om de 

vier uur een wachtwissel en daarbij 
verzamelen we op het achterdek. Is 
iemand er niet, dan gaat niemand 
naar bed’, vertelt Schutte.

Varen met politie
Zo was het altijd, maar zo blijft het 
niet, want de Tukker moet meer on-
derdeel van een keten van hulpver-
lening worden. Dat betekent overleg 
met meer instanties, organisaties en 
bedrijven. Een voorbeeld van die 
nieuwe aanpak is de samenwerking 
met de gemeente Enschede en met 
het Enschedese ROC Schuttevaercol-
lege, waarvan uitvallende leerlingen 

een Tukkertocht kunnen maken. Dat 
vergt een professionelere aanpak. 
‘Vroeger hadden we de luxe dat ons 
geld wel werd gestort en deden we 
waar we goed in waren: varen met 
moeilijk opvoedbare jongeren om 
hun leven een positieve richting te 
geven. Maar de jeugdzorg heeft ook 
te maken gekregen met de markt-
werking en daarom willen we nu 
oog houden op wat na de Tukker 
met een jongere gebeurt.’
Veel media-aandacht kreeg een 
speciaal project met de Nederlandse 
Politie Academie in Apeldoorn. 
Om de NPA-studenten meer voe-
ling te geven met wat deze jonge-
ren beweegt voeren zij samen met 
een jonge buddy op de Tukker. De 
resultaten waren zo goed, dat het 
project dit jaar verder gaat.

Lijn met scheepvaart
Vanuit de Tukker loopt ook een lijn 
naar de scheepvaart. Tal van vroe-
gere gasten van het schip zijn in 
de vaart terechtgekomen. ‘Gerard 
Disselhorst heeft vanuit ons team 
contact met maritieme opleidingen 
en we hadden ooit te maken met 
een vijftienjarige jongen, die overal 
wegliep. Hij was niet aan te sturen 
en liep ook bij ons drie keer van 
boord. We hebben hem elke keer 
teruggehaald en nu vaart hij op een 
containerschip. Ook chartercollega’s 

op de Oostzee willen nog wel eens 
iemand van ons overnemen. En oud-
deelnemers willen ook graag als vrij-
williger helpen of zelfs doorgroeien 
naar schipper. En op presentaties van 
ons werk vertellen ze ook graag over 
hun belevenissen aan boord.’  
Maar soms gaat ook voor de Tuk-
ker de zee te hoog. ‘Zwaardere psy-
chiatrische gevallen en verslaafden 
zijn heel moeilijk te bereiken. Met 
verslaafden zou je misschien in 
een groep nog wat kunnen, maar 
het blijft lastig. Het liefst hebben 
we jongeren van vijftien tot 23 
jaar, die openstaan voor avontuur. 

Met keiharde koppen kun je niets 
bereiken.’

Werfplannen
Het kernteam van de Tukker bestaat 
naast Schutte en Stegenga uit schip-
per-jongerenwerker Gerard Dissel-
horst en schipper-jongerenwerker 
Elskarien Klarenbeek, die tevens 
technisch coördinator is.
Verder zijn er nog circa elf seizoens-
krachten en een stuk of tien vrijwilli-
gers, van wie er per reis één mee kan. 
Het jaarbudget bedraagt 350.000 tot 
400.000 euro.  Of dat ook voldoende 
is voor nog een ander project, is maar 

de vraag. ‘We flirten met het idee 
om in de Enschedese binnenhaven 
een casco te gaan afbouwen’, zegt 
Schutte. ‘Ook een jongerenproject 
en liefst met een huis naast de hel-
ling, een veilige haven. De gemeente 
is erg enthousiast en ziet het wel pas-
sen in de revitalisering van dat ge-
bied.’ Het vaarseizoen van de Tukker 
met open dagen in Lelystad, gevolgd 
door een NPA-week en tochten naar 
Engeland en halverwege het seizoen 
naar de Oostzee. Half oktober neemt 
ze deel aan het Beurtveer en drie 
weken later, eind november, eindigt 
het seizoen. (SK)

• Jelle Stegenga (l.) en Gerbrand Schutte bij de oude kluiverboom van de Tukker, die bij Schutte voor de deur 
ligt. (Foto Sander Klos)

Politiestudenten zeilen met jonge buddy

Zeilschip Tukker verbreedt jongerenwerk
Het jongerenproject De Tukker uit Enschede is na 
het verlies van de 350.000 euro provinciale subsi-
die in 2006 op de been gebleven. Met dank aan 
onder meer de Rotary Enschede-zuid, de Soropti-
misten in Delden en Jarabee, de jeugdzorgmoeder 
van het 97 jaar oude schip, dat sinds 1978 jeugd-
werk voor jongeren in moeilijkheden biedt.

Dit jaar proef met UVW

Deel 396
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

DIE GOEDE OUDE TIJD

Als er een plek langs de IJssel totaal is veranderd, 
dan is het wel hier bij Rheden. In 1950 zien we hier 
het achterschip van het dekschip Gelria IV van de 
familie Hoogkamp. De kinderen Henk en Sjaantje 
bezochten het Prins Hendrikinternaat in Vreeswijk. 

Beneden het veerhuis zien we de betonfabriek De 
Meteoor. 
Het veer, de Zeldenrust, is net vertrokken. Door de 
aanleg van de A348 is dit nu een dode rivierarm 
met woonschepen en jachtjes.

RIVIERENGEBIED

Vier prijzen waren er te verde-
len bij de derde Teer, lijnolie 
en ouwe klare-race op de Afge-
damde Maas van Woerkum naar 
de Andelse sluis. Twee kwamen 
terecht in Werkendam, één in 
Woudrichem en één in Leiden. 
Vooral de echte zeilrace zater-
dagmiddag op de Afgedamde 
Maas was spannend. 

De WKD-11 van schipper Teus van 
den Heuvel lag al snel op kop in 
het deelnemersveld van 26 zalm-
schouwen. Vanwege het gebrek aan 
wind moest er worden geroeid naar 
de Andelse sluis, aan boord van de 
WKD-11 zelfs met drie man. ‘Mag 
dat wel volgens het reglement’, 
vroegen enkele toeschouwers zich 
af. Maar net na het ronden van de 
boei AM 10 bij de sluis viel de Wer-
kendamse zalmschouw stil. Dé kans 
voor de WOU-22 om een tandje bij 
te zetten en zijn naaste concurrent te 
passeren. De bemanning met Chris 
Klomp, Bram van Berchum, Rinus 
van Bebberen en Leo voor den Dag 
roeide met volle kracht terug naar 
Woerkum en won de zeilrace. ‘Ik 
heb nooit van mijn leven zo hard 
geroeid, maar dit is echt prachtig’, 

zei Chris Klomp na zijn overwin-
ning. De verslagen Teus van den 
Heuvel van de WKD-11 riep hem 
toe: ‘Waar blijven nou die Woer-
kummers?’. Want hoewel de naam 
anders doet vermoeden, de WOU-22 
heeft een Werkendamse bemanning, 
zij mogen voor de tweede maal de 
wisseltrofee ‘Onze Lieve Vrouwe’ 
van het Woerkums vissersgilde mee 
naar Werkendam nemen.
Teus van den Heuvel nam zijn verlies 
sportief op. ‘We hadden te weinig 
vaart en ik heb katoenen zeilen. 
Maar ik ben trots op mijn roeiers.’ 
Zijn zoon Ewout had blaren op de 
handen van het roeien.

Kennisquiz
Maar niet alleen de zeilrace zelf is 
een krachtmeting tussen de diverse 
vissersplaatsen langs de Merwede. 
Vrijdagavond werd in de haven van 
Werkendam al gestreden om de IJze-
ren Meuzik in de kennisquiz over de 
zalmschouwen. Net als vorig jaar 
viel de prijs in handen van Teus van 
den Heuvel.
Zaterdagmorgen schutten de deelne-
mers al vroeg door de Biesboschsluis 
om koers te zetten naar het voet-
veer van Boven-Hardinxveld. Daar 
mochten burgemeester en wethou-

ders van Hardinxveld inschepen 
op de Sliedrechtse aak d’n Ouwe 
Biesbosch van Petro Leeuwis en de 
vlootschouw afnemen. Burgemees-
ter Maria Wiebosch-Steeman riep de 
zalmschouw RO-38 van het echtpaar 
Bosman uit Leiden uit tot winnaar 
van de trofee ‘De Verloren zalm’ 
naar een gelijknamig standbeeld 
langs de rivierdijk in Hardinxveld. 
‘Vooral door het scheepshondje en 
de bos fluitekruid aan boord ziet het 
er heel gezellig uit.’

De prijsuitreiking had plaats bij Vis-
serijbedrijf Klop in Boven-Hardinx-
veld. Ruub en Sjanie Klop ontvingen 
de bemanning van de zalmschouwen 
in het insteekhaventje met oranjebit-
ter en gerookte paling. In Gorinchem 
meerde de vloot af in de Lingehaven, 
daar reikte burgemeester Piet IJssels 
de ‘Zilveren Bliek’ uit aan Joshua 
van Rooijen voor de meest authentie-
ke zalmschouw, de Wou-12. ‘Vissers 
waren altijd stropers en vrijbuiters, 
maar deze is koningsgezind met een 
Oranjestrikje’, zo motiveerde IJssels 
zijn keuze. De stadsdichter sloot de 
prijsuitreiking af met een lofdicht op 
de tachtigjarige winnaar van vorig 
jaar, Jan van den Boogerd uit Veen. 
(HVK)

Werkendamse bemanning wint
met Woerkumse zalmschouw
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Bijzonder weinig tong
Het meest kenmerkende van de 
aanvoer was de afname van het 
tongaanbod. De vangsten waren 
duidelijk minder en een groter 
aantal kotters zoekt het in de 
combinatie van tarbot met schol. 
De aanvoer op vrijdag was met 
28.500 kilo nog enigszins rede-
lijk te noemen. De tong werd die 
dag wel wat duurder dan vorige 
week, met uitzondering van de 
kleinste soort, waarvan de dag-
prijs beneden de 6 euro bleef. 
Bij de andere soorten varieerde 
de prijsstijging tussen 1 tot 1,25 
(groot- en kleinmiddel) en 2,40 
(tong groot). Maandag was het 
aanbod extreem klein (5000 
kilo) en er ontstond dan ook in 
de loop van de ochtend een ware 
run op het kleine beetje tong met 
als gevolg een forse prijsverho-
ging. Gezien de kleine hoeveel-
heid moet aan die hoge maan-
dagprijzen niet te veel waarde 
worden gehecht. Er was veel 
tarbot mede door het groter aantal 
kotters dat met vangsten van 700 
tot 1400 kilo de aanvoer flink 
opschroefden. Vrijdag bleven de 
prijzen nog redelijk overeind ten 
opzichte van vorige week, toen 
de noteringen overigens al aan 
de matige kant waren. Maandag 
werden alle soorten iets goed-
koper. Griet was er ook meer, 
in de noteringen daarvan kwam 
weinig verandering. Er was meer 
schol, vooral omdat er meer kot-
ters waren met grotere partijen 
van 350 tot 600 kisten. Alleen 
de grote scholsoorten vertoon-
den vrijdag een flinke prijsstij-
ging, maar maandag werd aan 
dit herstel weer snel een einde 
gemaakt, toen de schol ruim 
tweederde uitmaakte van de 
aanvoer van ruim 9000 kisten. 
De kleine soorten werden wat 
duurder dan vorige week, al werd 
een deel van de schol 4 nog voor 
minder dan 1 euro verhandeld. 
Van een oplopende markt naar 
een wat redelijker prijsniveau is 
vooral bij de schol 3 en 4 nog 
geen sprake. Maandag werd de 
minimumprijs van de kleine 
tongschar verlaagd van 2,30 naar 
1,80. Voor die lagere prijs was de 
handel wel bereid de tongschar 
3 af te nemen, zij het met de 
nodige moeite. De aanvoer was 
wat groter dan vorige week. De 
aanvoer van schar blijft vrij groot, 
de prijs was enkele eurocenten 
hoger dan vorige week. Bot was 
er weinig. Noordzeekabeljauw 
was er wat meer, vooral door 
een tweetal kotters met flinke 
hoeveelheden van negentig kis-
ten. Voor deze kabeljauw had 
de handel duidelijk meer over 
dan voor de kleine hoeveelhe-
den van de overige kotters, wat 
blijkt uit de hogere dagprijzen 
van maandag. Ook die hogere 
prijzen zijn in verhouding met 
het recente verleden bepaald niet 
goed te noemen. Ook de Oostzee-
kabeljauw heeft te lijden onder 
de malaise in de rondvishandel, 
met als voorlopig dieptepunt de 
prijzen van woensdag toen voor 
de belangrijkste soorten 4, 5 en 
6 respectievelijk 0,88, 0,68 en 
0,40 werd betaald. Zelfs aanne-
mende dat de kwaliteit een rol 
heeft gespeeld blijven dit meer 
dan teleurstellende noteringen. 
Een beetje dichte wijting uit de 
Oostzee deed het maandag met 
0,94 heel wat beter dan vrijdag. 
(0,48). Een kotter die ook een 
grotere partij kabeljauw had 
bemachtigd kwam met 220 kis-
ten koolvis. Merkwaardigerwijs 
was de belangstelling van han-

delszijde tamelijk groot, gezien 
de prijzen van 1,29(1), 1,54(2), 
1,42(30 en 1,26(4). Merkwaardig 
vooral omdat de (zwarte) koolvis 
in betere tijden heel wat minder 
opbracht. Dezelfde kotter had 
nog wat schelvis, zoals altijd 
een moeilijk artikel, zij het voor 
0,51(3) en 0,60(4), prijzen die 
maar net boven de opvangprijs 
liggen. 

Er waren 64 kotters met totaal 
16.058 kisten, meeste kotters 
waren er vrijdag, 36 met 6.155 
kisten; de 24 kotters van maan-
dag zorgden voor 9.047 kisten. 
De weekomzet van de visafslag 
bedroeg 1,3 miljoen euro. Goede 
weekbesommingen waren met 
een kaarsje te zoeken, velen 
moesten het met een matig, zeer 
matig of  te klein weekresultaat 
doen.   

De aanvoer bestond uit: 35.977 
kilo tong, 29.140 kilo tarbot, 
7797 kilo griet, 18.701 kilo tong-
schar, 377 kilo kreeft, 9844 kis-
ten schol, 1619 kisten schar, 91 
kisten bot, 450 kisten kabeljauw 
(Noordzee), 902 kisten kabeljauw 
(Oostzee), 94 kisten wijting, 52 
kisten schelvis, 224 kisten kool-
vis, 125 kisten poon, 7669 kilo 
krabben, 2638 kilo wulken en 
248 kilo pijlstaartinktvis.

Gemiddelde prijzen: vrijdag maandag 
Tong:           
groot  10,51 11,78
grootmiddel  9,27 10,31 
kleinmiddel  7,95 10,56 
klein I  7,22 10,74
klein II  5,94 8,31  
Tarbot: 
super  13,62 12,95
1  12,41 12,06
2  9,60 9,28
3  7,84  7,13 
4  7,58  6,83 
5  7,19  7,19 
6   4,94 4,44
Griet:
super  8,78  7,45 
1  6,64     6,00    
2  6,55  5,99 
3  4,27 4,71 
Tongschar:
1  4,37 4,42
2  2,95 3,03
3  1,54 1,80
Kreeft:
2  4,55 -,--
2  klein  4,70    -,--
Zeeduivel:
1  6,49 4,96
2  5,79 5,00
3  4,90 4,68
4  4,40 4,05
5  3,15 3,36
Schol: 
1  3,20  2,59
2  1,82 1,57
3  1,44 1,37
4  1,05 1,08
Schar:  0,54   0,63
Bot:  0,41 0,35
Kabeljauw (Noordzee):  
1  2,46 2,56
2  2,09 2,64
3  1,82 2,40 
4  1,74 2,25
5  1,85 1,76
6  0,91 1,41
Kabeljauw (Oostzee):
1  -,-- 1,11
2  -,-- 1,33 
3  -,-- 1,40
4  -,-- 1,37
5  -,-- 0.98  
6  -,-- 0,56
Wijting: 
gestript  0,46 0,60
dicht  0,48 0,94
Grauwe poon:  0,35 0,42

URK

visserij

Daar is sprake van een andere bo-
demstructuur dan op de bestekken 
waar de Texelse kotters gewoonlijk 
vissen. Dat is dan ook de reden 
waarom de meeste schippers van 
grote boomkorkotters uit de Zuid 
het experiment weliswaar met be-
langstelling, maar ook met de nodige 
twijfels zullen volgen.

Tot op heden zijn er nog geen veelbe-
lovende alternatieven om in gebieden 
waar sprake is van behoorlijke hoog-
teverschillen, zoals in het zuidelijke 
deel van de Noordzee, tong uit de 
grond te jagen. De meeste experi-
menten, van hydrorig tot outrig en 
SumWing, worden uitgevoerd door 
kotters uit de noordelijke vissersha-
vens. Dat geldt ook voor de pulskor. 
Het zijn vooral bokkers uit Texel en 
Urk of vlagschepen van schippers 
uit Urk. In alle gevallen stonden de 

schippers uit de Zuid niet te popelen 
om in te haken. Het mag duidelijk 
zijn dat de Zuidvloot de conventio-
nele boomkor niet snel loslaat. En als 
het gaat om brandstofbesparing of 
vermindering van bodemberoering 

richten de schippers zich op wijzi-
gingen in het vistuig of aanpassing 
aan voortstuwingsinstallaties.

Grotere schroef
Het vissen met grotere schroeven 
om bij terugschakeling van het 
motorvermogen de trekkracht op 
hetzelfde niveau te houden, geniet 
meer belangstelling bij vissers uit 
Zeeland en de Zuid-Hollandse ei-
landen. Schipper Chiel Bijl van de 
veertig meter lange TH-43 Maria 
besloot twee jaar geleden de schroef 
te vervangen nadat het vermogen 
van 2700 pk naar 2000 pk was te-
ruggedraaid. ‘Wij dachten dat met 
die grotere schroef onze trekkracht 
gelijk zou blijven. In de praktijk viel 
dat anders uit. We hebben toen be-
sloten het vistuig met een meter in te 
korten. Nu vissen we met elf meter in 
plaats van de toegestane twaalf. 

Het blijft overigens altijd nog zoe-
ken naar de juiste afstelling, want je 
wilt voorkomen dat je minder vangt’, 
verklaart Bijl de ervaringen met een 
vermindering van vermogen in com-
binatie met een schroefvergroting.

Voor wat betreft de SumWing, waar 
de GO-31 straks mee aan de slag 
gaat, heeft de Tholense schipper zo 
zijn bedenkingen. ‘Ik hoop van harte 
dat het lukt, want een goed alterna-
tief is altijd welkom en ik heb respect 
voor de schipper die het voortouw 
neemt, maar ik vrees dat onze be-
stekken zich totaal niet lenen voor 
toepassing van de SumWing. Kijk, 
die Texelaars vissen op vooral vlakke 
grond met een diepteverschil van 
drie tot vier meter op een afstand 
van een mijl. Maar wij hebben in de 
zuid, beneden de 52ste breedtegraad, 

nabij de Noordhinder, te maken met 
tien tot vijftien meter verschil en 
soms wel eens een uitschieter naar 
twintig meter. 
Dat is niet gering en betekent dat 
we met zware tuigen moeten vis-
sen en gemiddeld meer kracht nodig 
hebben dan de Noordkotters. Ik ben 
bang dat de SumWing op onze be-
stekken gaat stuiteren. Onze tuigen 
zijn voorzien van sloffen en die heb 
je nodig om het vistuig aan de grond 
te houden. De SumWing heeft die 
niet, dus dat wordt erg lastig. En als 
je schade hebt, moet je naar binnen 

voor een reserve, want je kunt geen 
extra SumWing meenemen.

‘De pulskor is mijns inziens ook geen 
optie voor Zuidkotters. Dit vistuig 
is bovendien nooit uitgeprobeerd op 
onze bestekken, daar is het volgens 
mij allemaal veel te gevoelig voor. 
Ik ben benieuwd hoe het straks al-
lemaal uitpakt. De bodemstructuur 
van de bestekken bepaalt uiteindelijk 
welk vistuig geschikt is om succes 
te boeken en dat is voor ons dus het 
huidige conventionele boomkortuig.’ 
(WdH)

Bodemstructuur bepaalt welk vistuig succesvol is

Zuidvissers twijfelen aan SumWing
De SumWing blijkt op Texel hoge ogen te gooien, 
maar elders loopt het nog niet zo’n vaart. Desal-
niettemin is in de Zuid een Eurokotter uitgerust 
met de SumWing en volgt binnenkort de GO-31 
van schipper Klaas van Dam. De GO-31 is een gro-
te boomkorkotter uit de stal van Maaskant en vist 
vrijwel het gehele jaar op bestekken die zuidelijk 
van de 52ste breedtegraad liggen.

GO-31 gaat als
eerste uitproberen

KOTTERS
VAN DE WERELD

Bokkentreiler zonder poespas

LAUWERSOOG

Daar waar Nederlandse boomkorkotters in strakke contouren werden gebouwd en de lijnen overeenkomsten 
vertoonden met snelle jachten, daar bleven de Belgen vasthouden aan een sobere uitstraling. In de jaren zestig 
werden in België nog kotters gebouwd met patrijspoorten in het voorfront van het stuurhuis. De ramen stonden 
vaak niet in lijn met de brug of de zeeg van het schip. Het bakdek zoals dat in de jaren zeventig werd geconstru-
eerd, was nog steeds van toepassing op nieuwbouw eind jaren tachtig. De Belgen waren aanvankelijk vrij lang 
minder gevoelig voor ‘poespas’. Desalniettemin behielden de Belgische bokkers hun stoere uiterlijk. De Z-510 
Albrecht Rodenbach is zo’n typisch product van Belgische kotterbouwers. De 34,90 meter lange Z-510 werd 
in 1989 bij Scheepswerf De Graeve in Zeebrugge gebouwd voor rekening van een rederij uit Knokke-Heist. 
Op de foto ligt de Z-510 afgemeerd in de haven van Lauwersoog. In 1999 werd deze bokkentreiler vervangen 
door een grotere kotter die afkomstig was van scheepswerf Reimerswaal in Hansweert. De Belgen begonnen 
toen wat gevoeliger te raken voor uiterlijk, want veel nieuwbouwkotters van recente datum zijn ontworpen door 
Nederlandse bureaus. (Foto W.M. den Heijer)

Garnalenkotter voor 
Enkhuizen

ENKHUIZEN

De broers Ab en Jacco Schuitemaker 
uit Enkhuizen hebben hun bedrijf 
uitgebreid met een garnalenkotter. 
Zij hebben de UQ-15 overgenomen 
van S.D. Meijer uit Usquert en in de 
vaart gebracht als EH-44 Elisabeth 
Albertus. De twee broers zijn eigen-
lijk van huis uit IJsselmeervissers 
en eigenaar van de IJsselmeerkotter 
EH-4. De aankoop zien zij als een 
verbreding van hun bedrijf. Hun 
nieuwe aanwinst is gebouwd in 1987 
en is tevens de enige garnalenkotter 
van Enkhuizer vloot, die verder be-
staat uit een vijftal IJsselmeerkotters. 
(Foto Bram Pronk)

• Schipper Bijl houdt voorlopig vast aan het vertrouwde boomkortuig. (Foto W.M. den Heijer)

Steun naar de haaien
LUXEMBURG

Minister Gerda Verburg (LNV) 
heeft zich tijdens de EU-minis-
terraad van Visserij in Luxem-
burg aangesloten bij het Tsje-
chische voorzitterschap van de 
Unie dat maatregelen wil om 
haaien beter te gaan bescher-
men.

Verburg verklaarde positief te 
staan tegenover het actieplan van de 
Europese Commissie. Investeringen 
in meer kennis over de haai en zijn 
rol in het ecosysteem, moeten leiden 
tot een duurzame gerichte vangst 
en goed gereguleerde bijvangst van 
haaien. Verburg drong in Luxemburg 
ook aan op betere regelgeving voor 
haaien, waarbij een verbod op het 
ontvinnen van haaien een reële op-
ties is. (JS)

DEN HAAG 

De Nederlandse palingvissers hebben met 
minister Verburg van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV) een akkoord 
bereikt over een aalherstelplan. Het plan 
houdt in dat de palingvissers dit najaar 
157 ton schieraal extra laten uittrekken 
naar zee.

Verburg heeft voor dit project 700.000 euro 
beschikbaar gesteld. De palingvissers komen 
voor 1 juli met een uitgewerkt plan. Van de 157 
ton schieraal dient vijftig ton schone vrouwe-
lijke schieraal te zijn. De overige 107 ton is 
ongesorteerde schieraal. Omgerekend per kilo 
zou de door Verburg toegezegde 700.000 euro 
uitkomen op vijf euro voor de schone schieraal 
en vier euro voor de ongesorteerde schieraal. 
Maar als de marktprijzen voor schieraal het 
komende najaar hoger zijn dan het afgelopen 
najaar, betekent dit dat de palingvissers een forse 
financiële bijdrage leveren aan de uitvoering 
van het schieraalproject.

Compensatiefonds
Om de uitvoering van de ‘verhuisopdracht’ 
voor schieraal nader te uit te werken, hield 
de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) 24 
april een algemene ledenvergadering. De leden 
vinden dat moet worden voorkomen dat door 
het verschil tussen de marktprijs en opkoop-
prijs de 157 ton niet wordt gehaald. Daarom is 
besloten tot vorming van een compensatiefonds 
om een mogelijk prijsverschil zoveel mogelijk 
te compenseren. Daarvoor worden ook andere 
belanghebbenden benaderd, waaronder de han-
del en de aalkwekers. Als het aan de CvB ligt, 
wordt uitkering uit dit fonds alleen mogelijk voor 

vissers die aal leveren aan het schieraalproject. 
De CvB gaat er bij Verburg op aandringen dat 
dit ook geldt voor de 700.000  euro die zij be-
schikbaar stelt voor het project.

Decentraal
Uitgangspunt bij de uitwerking van het terug-
zetplan is een decentrale aanpak. De totale hoe-
veelheid van 157 ton is daarvoor uitgesplitst 
in verschillende gebieden. Als de vissers uit 
een bepaald gebied de gevraagde hoeveelheid 
schieraal leveren, geldt voor hen het oorspronke-
lijk door Verburg aangekondigde vangstverbod 
niet. Beroepsvissers die wel schieraal kunnen 
vangen, maar niet meedoen met het schieraal-
project, kunnen er oorzaak van zijn dat de vast-
gestelde hoeveelheid schieraal niet beschikbaar 
komt. Voor hen gaat het vangstverbod van twee 
maanden gelden. Daarmee wordt niet alleen de 
schieraalvisserij verboden, maar ook de visserij 
op rode aal en de bijvangsten, zoals wolhandkrab 
en rivierkreeft. Verder is van belang dat deze 
vissers indirect toch bijdragen aan het schieraal-
project, omdat de hoeveelheid schieraal die zij 
door het vangstverbod van twee maanden niet 
kunnen vangen, vrij kan uittrekken naar zee. 
Die hoeveelheid wordt in mindering gebracht 
op de te leveren 157 ton.

Inzet
De bereidheid van de beroepsvissers om het plan 
te laten slagen, toont volgens voorzitter Sicko 
Heldoorn aan hoezeer zij zich willen inzetten 
voor het aalherstel. ‘Met die gezamenlijke inzet 
moet het mogelijk zijn om de 157 ton schieraal 
ook daadwerkelijk over de dijk te zetten en 
zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het 
herstel van de aalstand.’ (EvH)

Fonds om verschil markt- en opkoopprijs te compenseren

Overeenstemming over aalherstelplan

Illegaal vissen kost
€ 455 per minuut
EGERSUND

Een Britse trawler heeft onlangs 
een boete van 11.852 euro ge-
kregen voor overschrijding van 
de grens van de Exclusieve Eco-
nomische Zone in Noorse wate-
ren.

De PD-43 Annegina werd in de 
zone aangehouden door het kust-
wachtvaartuig KV Leikvin en opge-
bracht naar de Noorse vissersplaats 
Egersund. De schipper van de trawler 
werd veroordeeld tot een boete van 
2877 en de eigenaar moest nog eens 
drie keer zoveel betalen: 8630 euro. 
Daarbij moest nog een bedrag van 
345 euro voor proceskosten worden 
opgeteld.
Toen de Annegina door de kustwacht 
werd aangehouden, bevond ze zich 
1,3 mijl binnen de grenzen van de 
zone. Welgeteld had ze 26 minuten 
binnen verboden gebied gevist. Dat 
komt neer op een boete van 455 euro 
per minuut voor het illegaal vissen in 
Noorse wateren. Volgens het Engelse 
visserijweekblad Fishing News had 
de schipper ‘vergeten’ zich als actief 
vissende te melden bij de Noorse 
kustwacht. (BS)

Zweden sloopt bijna
helft kabeljauwvloot
GOTENBURG

Veertig procent van de Zweedse 
kabeljauwvisserijvloot moet ver-
dwijnen.

Dat blijkt uit een voorstel dat het 
visserijdirectoraat bij de regering op 
tafel heeft gelegd. De maatregel is 
nodig in verband met de beperking 
van de Europese vangstquota in 
Noordzee, Skagerrak en Kattegat. 
Denemarken en Zweden stelden bo-
vendien eind vorig jaar in het Kat-
tegat al een kabeljauwvangstvrije 
zone in. De beperking kan volgens 
het directoraat de komende jaren 
worden doorgevoerd met behulp 
van slooppremies. De kosten van 
de operatie worden geraamd op 23 
miljoen euro. Concreet moet de 
vloot dit jaar met 1100 brutoton en 
5000 kilowatt worden beperkt, in 
2010 met 2200 brutoton en 10.000 
kilowatt en het jaar daarop nog eens 
met 1400 brutoton en 5000 kilowatt. 
Het directoraat noemt de aanpak dra-
matisch. ‘Dat gaat pijn doen bij veel 
vissers, maar het is onvermijdelijk 
om op de lange duur een rendabele 
visserij in stand te houden voor de 
ondernemers die blijven’, meent 
directeur-generaal Axel Windblad. 
Het voorstel is uitgewerkt op verzoek 
van de regering. (WV)

Trawler vergaat in
Noorse wateren
TROMSØ

Een Russische trawler is 24 april 
vergaan in de Barentszzee zo’n 130 
kilometer uit de kust van het Noorse 
Tromsø.
De zeventienkoppige Russische be-
manning kon door een snelle actie 
van de kustwacht uit zee worden 
opgepikt en bracht het er op één na 
levend vanaf. De veertigjarige schip-
per verloor het leven en moet vol-
gens de bij de redding betrokkenen 
personen reeds kort na of voordat hij 
uit het water werd gehaald zijn over-
leden. De schipper van de 34 meter 
lange trawler met de naam Koralnes 
en de eerste stuurman hadden de 
bemanning voor laten gaan in het 
reddingsvlot en waren daarna zelf 
in zee gesprongen. In tegenstelling 
tot de stuurman droeg de schipper 
echter geen overlevingspak. Over 
de oorzaak van de schipbreuk is nog 
niets bekend. Het weer was tijdens 
het incident niet abnormaal zwaar. 
(WV)

Visser (CDA) blij met
toelating pulskor
BRUSSEL

CDA-Europarlementslid Corne-
lis Visser, wiens rapport over de 
technische maatregelen voor de 
visserij zopas in Straatsburg werd 
aangenomen, is tevreden dat de 
visserijcommissaris Borg de con-
troles op gevangen vis op een an-
dere en vooral eerlijker leest wil 
schoeien.

Volgens hem hebben met name de 
Nederlandse vissers daar alle belang 
bij. Vissers zegt vooral blij te zijn 
dat het gebruik van de pulskor voor de 
Nederlandse boomkorvisserij wordt 
toegestaan. De oude controleveror-
dening noemt hij te complex en voor 
meerdere uitleg vatbaar. Visser: ‘Er 
was een groot verschil tussen de lid-
staten wat betreft de controle-inspan-
ningen en de hoogte van de sancties. 
Dit leidde tot oneerlijke concurrentie 
tussen de vissers. Er is inmiddels een 
overkoepelende Europese Controle-
dienst opgezet die toezicht gaat hou-
den op de controles die de lidstaten op 
zee uitvoeren. In het verleden werd 
veel geklaagd over partijdigheid bij 
de controles door diensten van andere 
lidstaten ten nadele van Nederlandse 
vissers. De Europese Controledienst 
kan nu deze ongelijke behandeling 
juridisch aanpakken.’ (JS)
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De drie grote ijzererts producenten, Vale do Rio, Rio Tinto en BHP 
Billiton sloegen weer aan het charteren waardoor de huren en vrach-
ten voor de capesizers flink stegen. De Mineral Monaco kreeg voor 
160.000 ton ijzererts van Tubarao naar Qingdao $ 19,50 per ton, de 
vrachtprijs voor ijzererts van Australië naar China steeg naar $ 7,95 
per ton. Het is opvallend dat de vraag naar ijzererts door China niet 
van de hoogovens komt, maar van Chinese handelaren.
De Chinese export van staalproducenten stelt op dit moment niet 
zoveel voor. Over het eerste kwartaal van dit jaar rapporteerde China 
een economische groei van ruim 6% vergeleken met het eerste kwar-
taal van 2008. Nu is al jaren bekend dat de Chinese statistieken niet 
helemaal betrouwbaar zijn. De Chinese export daalde de eerste drie 
maanden van dit jaar met 20% ten opzichte van dezelfde periode van 
2008. Het is ondenkbaar dat de binnenlandse vraag dit volledig heeft 
kunnen compenseren, met andere woorden, de Chinese groei over het 
eerste kwartaal is op zijn best net boven nul.
De grotere handysizers profiteerden van graan en suikerladingen van 
Zuid-Amerika en de kolenimporten door China en India. De African 
Blue Crane (56.000 dwt, 2007) werd gecharterd oplevering Durban, 
teruglevering Bangladesh voor $ 23.000 per dag, de Aranda Colos-

sus (55.500 dwt, 2006) oplevering Tuticorin, teruglevering China 
voor $ 16.350 per dag. Maar veel vertrouwen dat er spoedig betere 
tijden zullen aanbreken is er niet, wat blijkt uit de lage huren die bij 
periodecharters worden betaald. De Star Theta (52.300 dwt, 2003) 
werd voor twaalf maanden gecharterd voor $ 12.000 per dag. Voor 
de panamaxen was Zuid-Amerika de beste plaats om een redelijk 
betalende reis te boeken. De Capitola (74.830 dwt, 2001) werd ge-
charterd voor een reis van River Plate naar China voor $ 21.500 per 
dag plus een ballastbonus van $ 425.000. Maar het graanaanbod in 
Zuid-Amerika werd al minder dus de huren en vrachten zullen wel 
weer onder druk komen te staan. In het Verre Oosten was het voor 
de panamaxen niet zo best. De Delphinus (76.700 dwt, 2007) werd 
gecharterd voor een reis van Goa naar Spanje voor $ 9500 per dag. 
Beter was het voor reizen van West-Europa. De Lansing (73.040 dwt, 
1996) werd gecharterd voor een reis van West-Europa naar India 
voor $ 21.000 per dag. In de containermarkt gaan de lijnoperators 
door met het terugleveren van gecharterde schepen. Het ladingaanbod 
blijft zwak en er gaan meer oudere containerschepen naar de slopers. 
Veel invloed op de totale capaciteit van de containervloot heeft dit 
niet omdat er nog steeds nieuwe, vaak grote, containerschepen in de 
vaart komen. De charterhuren zijn laag en de charterperiodes meestal 
kort. De Harmony (1576 teu, 1994) werd voor een maand gecharterd 
voor $ 4600 per dag, de Cape Creus (850 teu, 2000) voor een maand 
voor $ 3600 per dag.
De tankermarkt bleef slecht. De vlcc’s profiteerden van een toegenomen 
vraag voor drijvende tankopslag. Maar de vrachten bleven erg laag. 
Voor reizen van het Golfgebied naar de Verenigde Staten lagen de 
vrachten rond worldscale 40, naar het Verre Oosten werd maar rond 
worldscale 24 betaald. De suezmaxen kregen een opsteker, doordat 
maar weinig vlcc’s beschikbaar waren voor ladingen vanaf West-Afrika, 
maar inmiddels daalde het ladingaanbod daar en voor reizen naar de 
Verenigde Staten daalden de vrachten tot rond worldscale 62 of rond 
$ 25.300 per dag terwijl een verdere daling wordt verwacht.

Opsteker voor capesizers

vrachtenmarkt

Het leger stelt per schip een patrouil-
le van acht man onder het bevel van 
een teamleider ter beschikking. Zij 
kunnen binnen de 48 uur standby 
zijn. Het betreft hier vooralsnog een 
proefperiode die loopt van begin mei 
tot einde juni.

De reders moeten zelf opdraaien voor 
de kosten die verbonden zijn aan de 
militaire aanwezigheid op hun sche-
pen. Dat kost 115.000 euro per schip 

per week. Het ligt voor de hand dat 
trage schepen met een laag vrijboord 
in de eerste plaats kandidaat zijn om 
militairen in te schepen.
De bevoegdheidsverdeling tussen 
de gezagvoerder van het schip en de 
militaire patrouilleleider moet even-

wel nog worden geregeld. Mogelijk 
kunnen voorschriften uit de Tweede 
Wereldoorlog, toen de geallieerden 
in de strijd tegen vijandelijke, on-

derzeeërs,  kanonniers plaatsten aan 
boord van koopvaardijschepen, nu 
ook als voorbeeld dienen.
Het debat over de gezagverdeling 
aan boord werd al aangezwengeld 
door kapitein-ter-lange-omvaart 
(grote handelsvaart in Nederland) 
Jef Cuyt, die in zijn functie van se-
cretaris-generaal van de Beroepsver-
eniging van kapiteins en officieren 
ter koopvaardij, het Koninklijk 
Belgisch Zeemanscollege, de vraag 
stelde wie de verantwoordelijkheid 
draagt voor eventuele militaire inter-
ventie. Volgens de bepalingen van 
het internationale zeerecht blijft de 
gezagvoerder aan boord ‘de meester 
na God’ en dus verantwoordelijk. 
Het Zeemanscollege verzet zich 
niet tegen militaire bescherming, 
maar stelt wel als voorwaarde dat de 
verantwoordelijkheden goed worden 
gedefinieerd. Want wie is er verant-
woordelijk als er ten gevolge van 
schietincidenten slachtoffers vallen 
onder de bemanning? En wie draait 
op voor de schade als bij schermutse-
lingen een grote olieverontreiniging 
ontstaat? (JG)

Reder draait op voor kosten: 115.000 euro per schip per week 

België verhuurt militairen 
aan koopvaardij
De Belgische regering gaat op verzoek van de re-
ders militairen meesturen met koopvaardijsche-
pen onder Belgische vlag, om in de Golf van Aden 
aanvallen van piraten te kunnen afslaan. België is 
daarmee het tweede land na Frankrijk dat solda-
ten inkwartiert op vrachtschepen.

Gezagsverdeling aan
boord nog onduidelijk

wacht te kooi

Smit en KTK weer
samen verder
ROTTERDAM

Tussen de bergingsdivisies van 
Smit uit Rotterdam en Kompa-
nia di Tou Kòrsou (KTK) of Cu-
racao Towage Company uit Wil-
lemstad is een overeenkomst 
gesloten om samen maritieme 
calamiteiten en scheepsonge-
vallen aan te pakken.

Een opmerkelijke overeenkomst 
aangezien de laatstgenoemde sleep-
vaartrederij in 2004 wist te bewerk-
stelligen dat Smit op Curaçao haar 
biezen kon pakken. Dit gebeurde 
nadat Curacao Port Authorities, de 
moedermaatschappij van KTK, de 
concessie die Smit op het Antilli-
aanse eiland had onverwachts introk. 
Dit hield het einde in van dertig jaar 
havensleepdiensten door Smit, die 

hierbij overigens altijd nauw had sa-
mengewerkt met KTK. Smit was met 
twee slepers actief op het eiland en 
had 25 medewerkers vast in dienst 
en dertien oproepkrachten.

Na het vertrek van Smit breidde 
KTK snel haar vloot van ha-
venslepers uit. De nieuwkomers 
waren voornamelijk door Damen 
gebouwde standaardslepers. Smit 
heeft overigens sinds kort weer een 
sleper op Curaçao gestationeerd. Dit 
is de Indusbank, die kort geleden nog 
schade opliep toen samen met de 
KTK-sleper Jaro II assistentie werd 
verleend bij het dokschip Sloman 
Rover. Bij het ontmeren, middenin 
de Annabaai, werden beide slepers 
door het vrachtschip aangevaren. 
Hierbij raakte door het knappen 
van een sleeptros een bemanningslid 
van de Smit-sleper gewond en moest 
hiervoor in het ziekenhuis worden 
behandeld. (PAS)

De supercargo
Veel mensen denken ten onrechte 
dat de zeeman eenzaam is: alleen 
op die oneindige zee, eenzaam als 
een schrijver op een zolderkamer-
tje. Hoewel ik vaar én schrijf voel 
ik me niet eenzaam: je ontmoet 
zóveel mensen. Amusante, verve-
lende, interessante en sommigen 
die je maar beter kunt gedogen. 
Neem bijvoorbeeld de ladingin-
specteur. (Ik laat in het midden tot 
welke categorie deze behoort…) 
Voor diegenen die niet weten wat 
een ladinginspecteur is volgt hier 
een korte omschrijving.
Een ladinginspecteur wordt ook 
wel supercargo of walkapitein 
genoemd. Niet dat zijn werk of 
status in de verste verte iets met 
dat van kapitein te maken heeft 
maar ‘kapitein’ bekt natuurlijk 
lekkerder dan, laten we zeggen, 
assistent belader. Soms hebben 
de inspecteurs zelf gevaren in een 
ver verleden. Is dit het geval, dan 
lijden ze meestal aan een selectief 
geheugen. Zij vergeten zeer snel 
als een zeeman te denken.
Zou je supercargo willen worden 
dan kan het handig zijn als je een 
doktersverklaring kunt overleggen 
dat je lijdt aan de ergste vorm van 
ADHD. Omdat er in dit vak veel 
wordt gelopen en gerend moet je 
over een goede conditie en goede 
schoenen beschikken. De taak van 
een supercargo is niet altijd even 
duidelijk, maar zeker is dat hij ook 
voor het vermaak van de beman-
ning worden gestuurd.
Zo stapte er in een Poolse haven 
een gloednieuwe ladinginspecteur 
aan boord, een zekere Henry-Al-
bert, om zijn eerste zelfstandige 
klus uit te voeren. We zaten met 

hem in de messroom en het ge-
sprek ging over drank en vrouwen 
(we blijven natuurlijk ‘mannen on-
der elkaar…’). De ene anekdote 
volgde de andere op. Henry-Al-
bert, die zojuist nog was uitge-
lachen omdat hij zich voorstelde 
als ‘Henry-Albert, ik ben jullie 
nieuwe walkapitein’, deed ook een 
duit in het zakje: ‘Toen ik laatst op 
de Xong Hua een klus had, kreeg 
ik van de kapitein een fles Chinese 
wijn. Sterk spul hoor! Was voor 
mijn vriendin. Na een paar glazen 
was ze een beest in bed!’
Hij keek verwachtingsvol rond 
maar niemand vertrok een spier. 
Toen hij besloot zijn verhaal nog 
wat te verfraaien was de derde 
machinist hem voor: ‘Ja, klopt, 
ik ken dat spul. Vrouwen donderen 
na een paar glazen in slaap en gaan 
snurken als een varken.’
De hele bemanning lag in een 
deuk en de arme Henry-Albert 
wist niet hoe snel hij zijn over-
all moest aantrekken en aan dek 
verdwijnen.
Toch is het oppassen, een lading-
inspecteur heeft dan wel een se-
lectief geheugen: sommige dingen 
vergeten ze nooit!

Z WA R E  K E ES

Cruisevaart
in de lift

PANAMA

Het cruiseschip Rotterdam passeert 
de sluizen bij Panama City om door 
het Panamakanaal de reis voort te 
zetten naar de havenstad Colón, 
aan de Atlantische Oceaan. Het ka-
naal wordt momenteel gerenoveerd 
en verbeterd om de steeds groter 
wordende vracht- en cruiseschepen 
doorgang te kunnen verleden. Enkele 
weken geleden werd de haven van 
Colón opgeleverd na een opknap-
beurt die ruim tien miljard euro heeft 
gekost. Vooral de voorzieningen 
voor cruiseschepen zijn drastisch 
verbeterd. Vanuit Colón, dat nu of-
ficieel de thuishaven is van tal van 
cruisemaatschappijen, vertrekken 
jaarlijks honderden schepen voor 
tochten door het Caribisch gebied 
en richting Noord- en Zuid-Amerika. 
(Foto Armand Snijders)

ROTTERDAM

De Chinese rederij COSCO Ship-
ping Company Limited (Coscol) 
laat niet één maar twee 50.000 
dwt metende halfafzinkbare 
zelfvarende zwareladingvaartui-
gen bouwen. De schepen gaan 
straks in het topsegment van de 
zwareladingmarkt opereren. Het 
commercieel management komt 
in handen van NMA Maritime & 
Offshore Contractors.

Met de komst van de twee heavylif-
ters, eind 2010 en begin 2011, breidt 
Coscol haar zwareladingactiviteiten 
ten behoeve van de offshoresector 
flink uit. Sinds enkele jaren is de 
Chinese rederij, samen met NMA 
uit Rotterdam, al met de 20.131 
dwt metende Tai An Kou en Kang 
Sheng Kou in deze sector actief. 
Zwareladingschepen waarmee al een 
hele reeks opmerkelijke transporten 
zijn uitgevoerd. Zo bracht de Kang 
Sheng Kou in mei 2006 de cilinder-
vormige romp van Sevan Piranema 
FPSO van Yantai in China naar Rot-
terdam, voor verdere afbouw bij de 
Keppel Verolmewerf. In april en de-
cember 2007 werd dit kunststukje 
nog twee keer herhaald door de Tai 
An Kou, die achtereenvolgens de 
romp van de Sevan Hummingbird 
en de Sevan Voyageur van China 
voor verdere afbouw naar Nederland 
bracht. Een  hoogstandje werd eind 
december 2008 door de Tai An Kou 
verricht toen het vaartuig werd in-
gezet voor een zogeheten floatover-
operatie. Hierbij moest een 13.604 

ton wegende topsidemodule van het 
Bunga Orkid A platform in Malei-
sische wateren op de reeds in zee 
geplaatst draagconstructie worden 
geplaatst. De module was geladen 
bij de Sime Darby Engineering-werf 
in Pasir Gudang en naar het Bunga 
Orkid-veld overgevaren.

Nieuwe tweeling
Coscol wil haar vleugels in deze 
sector verder uitslaan door de inzet 
van twee vaartuigen die aanzienlijk 
groter zijn en ook een veel gro-
ter draagvermogen hebben. Deze 
laatste gaan 50.000 dwt meten, een 
ruime verdubbeling ten opzichte 
van de eerste twee heavylifters. 
De nieuwe schepen worden 217 
meter lang en 43 meter breed, ter-
wijl de holte dertien meter en de 
diepgang tien meter gaat bedragen. 
Het vrije werkdek waarop straks de 
allergrootste booreilanden en top-
sidemodules kunnen worden ver-
voerd, wordt 177 meter lang en 43 
meter breed. De voortstuwing wordt 
dieselelektrisch, wat een vaarsnel-
heid van veertien knopen oplevert. 
De schepen worden gebouwd bij 
Guangzhou Shipbuilding Company 
en bij Guangzhou Shipyard. Het 
eerste vaartuig wordt in het laatste 
kwartaal van 2010 opgeleverd en 
nummer twee volgt in het eerste 
kwartaal van 2011. Met hun enorme 
draagvermogen wordt dit tweetal de 
directe concurrent van de grootste 
schepen van marktleider Dockwise, 
de Blue Marlin en de Black Marlin. 
(PAS)

Piraten kapen Ariana
NAIROBI

Somalische piraten hebben za-
terdag ten noordwesten van de 
Seychellen het zeeschip Ariana 
gekaapt. Dat heeft de NAVO be-
kendgemaakt.

Een dag eerder wist de Portugese 
marine voor de kust van Somalië 
een kaping van de Noorse olie-

tanker Kition te voorkomen. De 
bemanning van de tanker deed een 
noodoproep waarna de Portugezen 
met twee marinehelikopters op de 
negentien zwaarbewapende piraten 
afging. Uiteindelijk keerden de pi-
raten terug naar hun moederschip. 
De Portugese marine onderschepte 
het schip en pakte de piraten op. Ze 
werden korte tijd later weer vrijge-
laten omdat in Portugal piraterij niet 
bij wet is verboden.  (EvH)

AMSTERDAM

‘Een berisping, daar kunnen we 
mee leven’, reageerde raadsman 
Jelle de Boer van Nautilus NL 
maandag 20 april na de zitting 
van de Raad voor de Scheepvaart 
in Amsterdam over de ramp met 
het vrachtschip Morraborg voor 
de kust van Noorwegen op 31 
januari 2008. De Boer stond ka-
pitein R. van I. van de Morraborg 
bij, die voor de raad verscheen 
als betrokkene.

Een half uur na het horen van de 
kapitein deed de raad, voorgezeten 
door mr. U.W. baron Bentinck, al 
mondeling uitspraak. De Morraborg 
stootte tweemaal op een ondiepte 
tijdens het verdagen van haar anker-
plaats bij de haven van Jossingfjord, 
met aanzienlijke materiële schade 
als gevolg. 
Voorzitter Bentinck tegen de kapi-
tein: ‘We hebben rekening gehouden 
met de sanctie van uw maatschappij 
en met uw eigen inzicht. Anders was 
het misschien méér geworden dan 
een berisping.’
Rederij Wagenborg heeft de kapitein 
na het ongeval tijdelijk teruggeplaatst 
in de rang van eerste stuurman. De 
kapitein zelf gaf tegenover de raad 
toe dat de reisvoorbereiding niet op-
timaal was geweest en dat hij veel 
sneller had moeten handelen toen 
zijn schip, wachtend op een plaats 

in de haven van Jossingfjord en een 
loods, in slecht weer verdaagde naar 
de ondiepte bij de Bäenboei. 

Spoedklus
De Morraborg, 134,55 meter lang, 
6540 brt, bouwjaar 1999, was op 29 
januari 2008 na een reis Verenigde 
Staten-Canada rond 06 uur aan-
gekomen in Rotterdam. Daar zou 
het schip vijf dagen blijven voor 
onderhoud en reparaties in de ma-
chinekamer. Maar al zes uur later 
kwam het bericht dat men gereed 
moest maken voor vertrek naar 
Jossingfjord om daar te laden voor 
Finland. De kapitein was er nooit 
eerder geweest, ook de officieren 
niet. Het schip was niet uitgerust 
voor elektronische zeekaarten. Aan 
boord was alleen papieren kaart 281, 
die volgens de Inspecteur voor de 
Scheepvaart Evert van Leeuwen niet 
gedetailleerd is. 
Had de gezagvoerder niet overwogen 
om snel meer kaarten te laten komen, 
wilde de raad weten. De kapitein: 
‘Ik had van kantoor begrepen dat ik 
direct voor de kant kon bij aankomst. 
Er was haast bij deze reis. Ik had 
reisorders per e-mail gekregen.’ 

Dangerous waves 
De Morraborg, varend in ballast, 
kon echter niet direct voor de kant. 
Er was geen plaats aan de kade en 
ook geen lig- of ankerplaats in de 

fjord. Zij was rond 23 uur voor Jos-
singfjord aangekomen. De Noren 
gaven opdracht te ankeren in positie 
58, 15.5’ noord en 006 15.6’ oost. 
Dit was in de buurt van op kaart 
281 genoemde ‘dangerous waves’, 
maar het weer was toen nog redelijk. 
Bakboordsanker uit, zes shackles op 
de bak en 37 meter water onder de 
kiel.
De weersverwachting was echter 
slecht. Rond 10 uur in de morgen 
kwam de verwachting uit en begon 
het anker te krabben. Om 11.15 uur 
ging men ankerhieuwen. Om 11.30 
uur waren nog twee shackles bui-
ten de kluis en stond er inmiddels 
windkracht 10 en daar waren ook 
de ‘dangerous waves’.

Beestenweer
Zoals tweede stuurman P. Hasper 
tijdens een eerdere hoorzitting te-
genover de raad verklaarde: ‘Het 
was beestenweer, het water was 
één kolkende massa. Het voorschip 
kwam regelmatig uit het water en het 
achterschip zakte helemaal weg.’
Intussen verdaagde het schip rich-
ting boei met krabbend anker. Rond 
11.30 uur raakte de Morraborg de 
zeebodem. ‘Er kwam een doffe 
dreun, het was bepaald geen paaltje 
pikken. De tweede keer leek het wel 
op paaltje pikken’, aldus de kapitein. 
Het schip bleek op een paar plaatsen 
water te maken, de bemanning ging 
in de reddingsvesten en de rederij 
werd gealarmeerd. Om 13 uur viel 
de stuurmachine uit. Om 15.30 uur 
maakte de zeesleper Bamse vast 
om de Morraborg naar Stavanger 
te slepen. Naderhand is het schip 
in Delfzijl gerepareerd.
Voorzitter Bentinck: ‘U wist niets 

van die ondiepte? Bij die boei heb 
je maar 2,80 meter diepte.’
De kapitein: ‘Op de kaart die ik 
had, is het heel onduidelijk. Maar 
een volgende keer zal ik echt een 
reisvoorbereiding van kade tot kade 
maken. Zo doe ik het nooit meer.’
Raadslid Both: ‘Heeft u vanwege 
het slechte weer niet veel eerder 
overwogen anker op te gaan? En 
toen u toch wachtte, hebt u toen 
niet bedacht om over het anker en 
de ketting heen te stomen?’
Onverklaarbaar lang wachten alvo-
rens anker op te gaan, dat verweet 
ook Inspecteur voor de Scheepvaart 
de kapitein. ‘Hij ging pas anker op, 
toen het anker bleef krabben en dat 
duurde enige tijd.’

Mensen op de bak
Dat een kapitein op stel en sprong 
moet vertrekken voor een reis en 
moet ankeren op een onbekende 
plaats, gebeurt vaker, stelde raads-
man Jelle de Boer. ‘De verrassing 
was hier het slechte weer. Bij het 
anker op moest de kapitein rekening 
houden met de mensen die op de bak 
stonden. Een intern onderzoek van 
de rederij had als conclusie dat hij 
te lang heeft gewacht. Deze kapitein 
is een ervaren zeeman. Dit is zijn 
eerste incident. Ik vraag uw raad 
om hem géén sanctie op te leggen. 
De rederij heeft hem teruggeplaatst 
en hij gaat een cursus volgen.’ ‘Een 
soort coachingstraject’, vulde de ka-
pitein aan.

Oorzaak van alles
De voorzitter in zijn mondelinge 
uitspraak: ‘De oorzaak van alles is 
de onvoldoende reisvoorbereiding. 
Ondanks de druk die op de reis stond, 
bent en blijft u de kapitein. U had 
behoorlijke kaarten nodig én tijd. 
Niemand kan u garanderen dat u 
meteen voor de kade kan. Toen u 
geankerd lag, had u de weerberich-
ten goed moeten volgen en moeten 
zien dat het lastig zou gaan worden. 
Tijdens het anker opgaan, had u de 
mensen weg moeten halen van de 
bak en moeten gaan varen.’
De schriftelijke uitspraak met lering 
en aanbevelingen volgt over enkele 
weken. (LR)

Haastopdracht gaat ten koste van
zorgvuldige reisvoorbereiding

Gevaarlijke kettingbak
Tijdens het onderzoek door de Raad voor de Scheepvaart inzake het stoten 
van de Morraborg heeft de tweede stuurman van de Morraborg een ‘levens-
gevaarlijke situatie’ aangekaart, geldend voor de Morraborg en een aantal 
schepen van hetzelfde type.

‘De kettingbak van dit schip is eigenlijk te klein. Bij ankerhieuwen moet de 
ketting door twee matrozen in de bak worden gestuwd, waarbij zij met hun 
bovenlichaam boven de bak hangen. Ik vind dit levensgevaarlijk. Dit geldt 
ook voor zeker drie andere schepen. Achteraf was het in de situatie voor 
Noorwegen beter geweest om de slampamper eruit te slaan en anker en 
ketting te laten lopen.’
Twee mensen van rederij Wagenborg volgden de zitting en verklaarden na 
afloop dat de kettingbak op de betreffende schepen is of wordt veranderd. 
(LR)

Nieuwe superheavylifters in aantocht

HARDINXVELD

Holland Shipyards BV te Har-
dinxveld heeft haar derde en 
vierde nieuwbouwcoaster opge-
leverd.

Moana Shipping CV in Papendrecht, 
waarachter de participanten Jan Otten 
(kapitein-eigenaar) te Papendrecht, 
Cor Hoogendoorn (directeur Con-
cordia Shipyards Werkendam) en 
Chr. Kornet Gzn. Werkendam (ka-

pitein-eigenaar ms Emuna) schuilen, 
kreeg de coaster Moana (roepletters 
PBOT, IMO 9529190) opgeleverd. 
Emuna Shipping CV Werkendam van 
Chris Kornet Gzn en Maarten Vis-
ser uit Streefkerk brachten de Emuna 
(roepletters PBOU, IMO-nummer 
9529188) in de vaart. Beide met een 
straalbuis uitgeruste zusterschepen, 
waarvan de cascobouw plaats had bij 
Sainty Lonchuan Shipbuilding Co. in 
China, werden bij Holland Shipyards 
afgebouwd. 

De algemene gegevens van het twee-
tal luiden: lengte over alles 89,95 me-
ter, lengte tussen de loodlijnen 84,95 
meter, breedte 15,25 meter, holte naar 
de mal 7,90 meter, gt 2992 bij 4550 
dwt, ruiminhoud 211.000 cft. In de 
machinekamer staat een 1800 kW 
Wärtsilä 9L20. De bevrachting van 
beide nieuwbouwcoasters gebeurt 
vanuit Delfzijl. De Emuna kreeg de 
Wagenborgvlag aan de mast en de 
Moana wordt bevracht door Ama-
sus Shipping. De nog jonge Holland 
Shipyards BV aan de Merwede is 
opgericht door middel van een 
jointventure- overeenkomst met de 
Werkendamse bedrijven Concordia  
Shipyards en Instalho Scheepsbouw 
BV. (HZ)

• De Emuna en Moana naast elkaar bij Holland Shipyards te Hardinxveld. (Foto Henk Zuur)

Nieuwe werf aan
Merwede levert

coasters op
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ZUID-HOLLAND
Algemeen; gewijzigde bediening. De Pro-
vincie ZH heeft een bekendmaking uitgege-
ven  overwegende, dat zij in hun besluiten 
van 12 september 1995, nr’s. VV-85885, 
VV-85886 en VV-85887, de bedieningstij-
den hebben vastgesteld voor respectievelijk 
de Reineveldbrug in Delft, de Hoornbrug 
en de Geestbrug in Rijswijk. Deze is aan te 
vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2009.2892.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl
Amstel; Hogesluisbrug; gedeeltelijke 
stremming. Van 20 juni 6 uur tot 21 juni 
23 uur voor de Hogesluisbrug in de Sarp-
hatistraat stremming hoofddoorvaart en de 
eerste bakboord en stuurboord doorvaart. 
Amstel; Hogesluisbrug; gedeeltelijke 
stremming. Voor Hogesluisbrug voor de 
hoofddoorvaart en eerste bak- en stuur-
boord doorvaart stremming op 15 juni van 
7 tot 9:30, van 9:45 tot 11:30, van 11:45 
tot 13:30, van 13:45 tot 14:30 en van 14:45 
tot 18 uur. Passage van kleine pleziervaart 
en rondvaart is mogelijk door de overige 
zijdoorvaarten.
Boerengat; Boerengatbrug; geen be-
diening. Ivm. evenement geen bediening 
Boerengatbrug op 17 mei van 13:15 tot 
13:55 uur. Info: vkc Rotterdam, (010) 252 
26 01 of VHF 11 en HCC., (010) 252 24 
00 of VHF 19.
Calandkanaal; Calandbrug, verkeers-/
spoorbrug; geen bediening. Ivm. evene-
ment geen bediening verkeers-/spoorbrug 
Calandbrug op 17 mei van 14:34 tot 15:04 
uur. Info: vkc Rotterdam, (010) 252 26 01 
of VHF 11 en HCC., (010) 252 24 00 of 
VHF 19.
Delfshavense Schie; Hoge Delfshaven-
sche Schiespoorbrug; geen bediening. 
Geen bediening Hoge Delfshavensche 
Schiespoorbrug op 11 mei van 1:15 tot 
4:30 uur, 12 mei van 0:15 tot 5:45 uur en 
op 13 mei van 0:15 tot 1:40 uur. Info: VCR., 
wachtchef Verkeersafhandeling, (010) 252 
2601 of VHF 11 of sluiswachter Parksluis, 
(010) 436 5405 of VHF 22.
Delfshavense Schie; Mathenesserbrug; 
gedeeltelijke stremming. Stremming be-
weegbare deel Mathenesserbrug van 5 juni 
22 uur tot 8 juni 4 uur, van 12 juni 22 uur 
tot 15 juni 4 uur, van 19 juni 22 uur tot 22 
juni 4 uur, van 26 juni 22 uur tot 29 juni 4 
uur, van 3 juli 22 uur tot 6 juli 4 uur en van 
10 juli 22 uur tot 13 juli 4 uur. Info: vkc 
Rotterdam, (010) 252 2601 of VHF 11 en 
de dienstdoende brugwachter Mathenes-
serbrug, (010) 477 06 37 of VHF 22.
Gouwe; Hefbrug Gouwsluis; stremming. 
Stremming Hefbrug Gouwsluis op 19 mei 
en 7 juli van 8 tot 16 uur.
Hartelkanaal; Harmsenbrug; geen be-
diening. Ivm. evenement geen bediening 
Harmsenbrug op 17 mei van 14:40 tot 15:10 
uur. Info: vkc Rotterdam, (010) 252 26 01 
of VHF 11 en HCC., (010) 252 24 00 of 
VHF 19.
Hollandsch Diep; Moerdijkbrug, spoor-
brug; doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte 
verminderd met 200 cm spoorbrug Moer-
dijkbrug van 6 juni 0 uur tot 8 juni 4:30 
uur. Van 6 juni 7 tot 15 uur worden de re-
guliere doorvaartopeningen (op- en afvaart) 
geregeld door een patrouillevaartuig. De 
resterende openingen ligt het vaartuig Wina 
onder de inspectiewagen en is herkenbaar 
aan een geel flikkerlicht. Scheepvaart moet 
geen gebruik maken van de opening waar 
dit vaartuig ligt. Info: RVC. Dordrecht, VHF 
71 of (0800) 0236200.
Hollandsch Diep; Moerdijkbrug, spoor-
brug; doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte 
verminderd met 200 cm spoorbrug Moer-
dijkbrug van 15 t/m 19 juni overdag. In de 
bovenvermelde periode worden de door-
vaartopeningen (op- en afvaart) geregeld 
door een patrouillevaartuig. Info: RVC 
Dordrecht, VHF 71 of (0800) 0236200.
Koningshaven; Erasmusbrug; geen 
bediening. Ivm. evenement geen bedie-
ning Erasmusbrug op 17 mei van 13:15 
tot 13:55 uur.
Korte-Vlietkanaal; Hoflandbrug; Wad-
dingerbrug; geen bediening. Ivm. evene-
ment geen bediening Waddingerbrug (brug 
bij de Vink) op 17 mei van 14:30 tot 15:30 
uur en geen bediening Hoflandbrug (bus-
brug) op 17 mei van 11:15 tot 15:30
Korte-Vlietkanaal; stremming. Ivm. eve-
nement stremming tussen Rijn-Schiekanaal 
en kruising met de Rijn en Galgwater op 28 
juni van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.
Leuvehaven; Nieuwe Leuvebrug; geen 
bediening. Ivm. evenement geen bediening 
Nieuwe Leuvebrug op 17 mei van 13:15 
tot 13:55 uur. Info: vkc Rotterdam, (010) 
252 26 01 of VHF 11 en HCC., (010) 252 
24 00 of VHF 19.
Nieuwe Maas; Rotterdam, Holland Ame-
rikakade; lokale scheepvaartvoorschrif-
ten. T/m 31 december is het voor schepen 
en/of objecten verboden zich binnen een 
afstand van 30 m van een aan de Cruise 
Terminal afgemeerd passagiersschip, thv. 
oeverfrontnummer 1245, te bevinden. Info: 
VC. Rotterdam wachtchef Verkeersafhande-
ling, (010) 252 26 01 of VHF 11 en HCC. 
wachtchef V&O, (010) 252 24 00 of VHF 
19.
Oude Maas; Spijkenisserbrug; geen be-

diening. Ivm. evenement geen bediening 
Spijkenisserbrug op 17 mei van 11:45 tot 
12:15 uur. Info: vkc Rotterdam, (010) 252 
26 01 of VHF 11 en HCC., (010) 252 24 
00 of VHF 19.
Oude Maas; Botlekbrug, verkeers-/
spoorbrug; geen bediening. Ivm. evene-
ment geen bediening verkeers-/spoorbrug 
Botlekbrug op 17 mei van 14:20 tot 15:50 
uur. Info: vkc Rotterdam, (010) 252 26 01 
of VHF 11 en HCC., (010) 252 24 00 of 
VHF 19.
2e Petroleumhaven; afmeerverbod. Ivm. 
werkzaamheden thv. oeverfrontnummers 
3102/3103 geldt een afmeerverbod noord-
zijde van de openbare ligplaatsponton oe-
verfrontnummer 3100 op 8, 11 en 22 mei 
van 8 tot 23:59 uur. Ook is in dit werkgebied 
geen scheepvaart toegestaan die niet bij 
de werkzaamheden behoren. Info: H.C.C. 
wachtchef V&O, (010) 252 24 00, VHF 19. 
V.C. Rotterdam wachtchef Verkeersafhan-
deling, (010) 252 26 01, VHF 11.
Rijn-Schiekanaal; Leidschendam, sluis; 
Oude Tolbrug; stremming. Ivm. evene-
ment stremming tussen Oude Tolbrug en 
sluis Leidschendam op 26 juni van 18:45 
tot 21 uur.
Rijn-Schiekanaal; Hoge Brug, Voorburg, 
spoorbrug; gedeeltelijke stremming. Van 
25 t/m 27 mei van 8 tot 15:30 uur voor 
spoorbrug Hoge Brug, Voorburg stremming 
middendoorvaart en scheepsdiepgang max. 
200 cm zuidelijke doorvaart. De zuidelijke 
doorvaartopening wordt legaal bruikbaar 
gemaakt vanaf twee zijden (hoogtelichten 
worden afgeplakt), maar de scheepvaart 
moet wel rekening houden met een diep-
tebeperking van 200 cm.
Rijn-Schiekanaal; Lammebrug; Vliet-
landbrug; geen bediening. Ivm. evenement 
geen bediening Vlietlandbrug op 17 mei 
van 10:45 tot 14:30 uur en geen bediening 
Lammebrug op 17 mei van 10:30 tot 13:45 
uur.
Schiedamsche Schie; Oost-Abtsbrug; 
geen bediening. Ivm. evenement geen 
bediening Oost-Abtsbrug op 17 mei van 
13:50 tot 14:20 uur. Info: vkc Rotterdam, 
(010) 252 26 01 of VHF 11 en HCC., (010) 
252 24 00 of VHF 19.
Zuidelijke voorhaven in Vianen, Merwe-
dekanaal; Grote Sluis, Vianen; strem-
ming. Ivm. evenement stremming Grote 
Sluis Vianen op 23 mei van 12 tot 13:30, 
14 tot 16 uur, oponthoud max. 1 uur tus-
sen 21 en 24 mei en afmeerverbod tussen 
kmr. 1 en 1.5 van 20 mei 12 uur tot 24 
mei 10 uur.
ZEELAND
Kanaal door Walcheren; evenement. Ivm. 
evenement enige hinder tussen binnenhaven 
Vlissingen en binnenhaven Middelburg op 
20 juni van 9 tot 12 uur. Info: Nautische 
Centrale Vlissingen, (0118) 41 23 72 of 
VHF 22.
Kanaal door Walcheren; Sluis Veere; 
gedeeltelijke stremming. Stremming 
grote kolk Veere van 8 t/m 10 juni van 7 
tot 17 uur. De toegestane afmetingen van 
de kleine sluis zijn 50m. lang, 7.50m breed 
en een diepgang van 3m. tov. NAP. Info: 
Nautische Centrale Vlissingen, VHF 18, 
(0118) 41 23 72.
Toeleidingskanaal naar Middensluis Ter-
neuzen; Middensluis, Terneuzen; gedeel-
telijke stremming. Stremming Terneuzen 
Middensluis van 5 juni 17:45 uur tot 7 juni 
22 uur. Info: vkc Terneuzen op VHF 3 of 
11 of (0115) 68 24 01.
Toeleidingskanaal naar Oostsluis Ter-
neuzen; Oostsluis, Terneuzen; gedeelte-
lijke stremming. Stremming Terneuzen 
Oostsluis van 12 juni 18 uur tot 14 juni 
22 uur, 16 juni van 6:30 tot 11:30 uur, 17 
juni van 7:30 tot 12:30 uur, 18 juni van 
8:30 tot 13:30 uur, 19 juni van 9:30 tot 
14:30 uur en 20 juni van 10:30 tot 15:30 
uur. Info: vkc Terneuzen op VHF 3 of 11 
of (0115) 68 24 01.
Voorhavens Grevelingensluis; Grevelin-
gensluis; stremming. Stremming Greve-
lingensluis tnb.
Westerschelde-Geul van Baarland; me-
dedeling. De Plaat van Baarland loopt lang-
zaam naar het zuiden uit. De minst diepte 
rondom de rode lichtboei E 10 bedraagt 
momenteel ca. 30 dm. tov. LAT. De rode 
lichtboei E 10 is 6 mei 27 m om de zuid 
zuid-oost verlegd naar ca. 67 dm water tov. 
LAT in 51° 22’,625 N-003° 52’,475 E. De 
doorvaarbreedte tussen de E 10 (VQ) en 
de E 13 (VQ) bedraagt dan slechts 230 
m. Eind mei wordt de vaargeul omgelegd. 
Deze komt dan ten zuiden van het wrak 
van het ss Ariana (afgedregde diepte 27 
dm. t.o.v. LAT) te liggen. De minimale 
doorvaarbreedte wordt dan 250 meter. De 
verwachting is dat de natuur de Geul van 
Baarland verder naar het zuiden verplaatst. 
De beschikbare breedte loopt daardoor ge-
leidelijk op tot 300 m.
NOORD-BRABANT
Bergsche Maas; Keizersveer, brug in de 
A-27; oefeningen. Op 20 mei van 2 tot 
4 uur vindt tussen kmr. 247 en kmr. 248 
thv. Raamsdonkveer een afdalingsoefening 
vanaf de brug Keizersveer plaats. De afda-
lingsoefening vindt zo dicht mogelijk langs 

de rechteroever plaats. De oefening wordt 
begeleid door twee open RHIBS voorzien 
van VHF 10. Info: RVKC Dordrecht, VHF 
71 of (0800) 023 62 00.
Theodorushaven in Bergen op Zoom; 
Burgemeester Peterssluis, brug over 
binnenhoofd; beperkte service. Brug 
Burgemeesters Peterssluis gesloten, 
doorvaart sluis buiten bedieningstijd niet 
toegestaan.
Zuid-Willemsvaart; kmr. 119; kmr. 120; 
oponthoud. Ivm. werkzaamheden aan de 
brug rijksweg A2 oponthoud 15 minuten 
per half uur tussen kmr. 119 en 120 tus-
sen 2 juni 21 uur en 3 juni 6 uur. Elk half 
uur wordt een dwarsligger geplaatst aan de 
oostzijde van de brug. Tijdens de werkzaam-
heden is het patrouillevaartuig Diezekant 
aanwezig om de scheepvaart te begeleiden. 
Info: centrale bediening Schijndel via VHF 
20 of (073) 549 83 19 en patrouillevaartuig 
Diezekant VHF 10.
Zuid-Willemsvaart; Sluis 0; stremming. 
Stremming sluis 0 van 15 mei 6 uur tot 
18 mei 6 uur, van 5 juni 6 uur tot 8 juni 
6 uur en van 18 september 6 uur tot 21 
september 6 uur. Info: sluis 0 via VHF 18 
of (073) 613 42 34.
LIMBURG
Gekanaliseerde Maas; Mook, spoorbrug; 
doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte ver-
minderd met 90 cm thv. conserverings-
wagen spoorbrug Mook van 11 mei t/m 
30 augustus.
BELGIË
Albertkanaal; brug Oevel-Punt (kmr. 
89.8); stremming. Ivm. evenement tus-
sen brug Oevel-Punt en VVW Olen (kmr. 
94.5) op 31 mei van 10 tot 18 uur stremming 
beroepsvaart en afmeerverbod.
Albertkanaal; brug Eindhout (kmr. 
83.4); stremming. Ivm. evenement tus-
sen brug Eindhout en VVW Olen (kmr. 
94.5) op 1 juni van 13 tot 17 uur stremming 
beroepsvaart.
Albertkanaal; Noorderlaanbrug (kmr. 
128.7); stremming. Stremming en afmeer-
verbod vanaf de brug tot 100 m opwaarts 
op 24 mei van 6 tot 21 uur thv. Noorder-
laanbrug.
Boven Zeeschelde; brug Temse; geen 
bediening. Geen bediening brug Temse 
op 18 en 19 mei.
Bovenschelde; sluis Berchem-Kerkhove; 
stremming. Stremming sluis Berchem-
Kerkhove van 10 t/m 18 juni.
Bovenschelde; sluis Oudenaarde; strem-
ming. Stremming sluis Oudenaarde van 
10 t/m 18 juni.
Canal Charleroi-Bruxelles; brug Com-
munes (kmr. 22); brug Soudromont 
(kmr. 24.8); stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen brug Communes en brug 
Soudromont op 17 mei van 10 tot 16 uur.
Canal Nimy-Blaton-Peronnes; hinderlij-
ke waterbeweging vermijden. Ivm. evene-
ment hinderlijke waterbeweging vermijden 
thv. meer van Mons tussen kmr. 36.3 en 38.1 
op 16 en 17 mei van 10 tot 17 uur.
Dender; brug Deux-Acren (kmr. 14.4); 
geen bediening. Ivm. evenement geen be-
diening brug Deux-Acren op 24 mei van 
13 tot 18 uur.
Dender; sluis Pollare; beperkingen. 
T/m 17 juli worden tussen Overboelare 
en de sluis in Pollare, vanop een ponton, 
natuurvriendelijke fauna opstapplaatsen 
gebouwd waardoor de doorvaartbreedte 
verminderd wordt. De scheepvaart moet 
met de nodige voorzichtigheid deze locatie 
benaderen en de vaarsnelheid aanpassen zo-
doende geen hinderlijke waterbewegingen 
te veroorzaken.
Durme; Oude Statienbrug; spoorbrug 
Lokeren; beperkingen. Ivm. evenement 
bijzondere voorzichtigheid tussen Oude 
Statienbrug en spoorbrug Lokeren op 9 
mei.
Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten; sluis 
2 Brecht; stremming. Stremming sluis 2 
Brecht van 15 juni 6 uur tot 26 juni 20 
uur.
Kanaal Gent-Oostende; brug Steen-
brugge; Scheepsdalebrug; geen bedie-
ning. Geen bediening tussen Scheepsda-
lebrug en brug Steenbrugge t/m 15 juni 
maandag t/m vrijdag van 7:50 tot 8:20 uur, 
van 11:55 tot 12:25 en van 16:45 tot 17:30 
uur. De Krakelebrug blijft wel open voor 
de scheepvaart. De Warandebrug, beide 
Dampoortbruggen en de Boudewijnbrug 
worden niet gelijktijdig bediend.
Kanaal Ieper-IJzer; brug Driegrachten 
Merkem; stremming. Stremming recrea-
tievaart thv brug Driegrachten Merkem op 
10 mei van 12 tot 19 uur.
Kanaal Leuven-Dijle; stremming. Ivm. 
evenement stremming beroepsvaart vak 
Zennegat sluis tot Battelbrug van 9 mei 
18 uur tot 10 mei 18 uur. De schepen moe-
ten zich afmeren onmiddellijk  opwaarts 
de sluis aan de rechteroever van het ka-
naal. Op 10 mei van 10 tot 17 uur moet de 
pleziervaart tussen Battelbrug en de sluis 
Zennegat de rechteroever van het kanaal 
aanhouden en dit ingevolge de organisa-
tie van een wedstrijd voor radiobestuurde 
modelschepen. 
Kanaal Leuven-Dijle; brug Tildonk; 

Schuiteniersbrug; geen bediening. 
Ivm. evenement op 17 mei van 11:30 tot 
16 uur geen bediening brug Tildonk en 
Schuiteniersbrug.
Maas; hinderlijke waterbeweging ver-
mijden. Ivm. evenement in Beez/Namur 
hinderlijke waterbeweging vermijden tus-
sen kmr. 50 en 54 op 24 mei van 10 tot 
18 uur.
Sambre; brug Merbes-le-Chateau (kmr. 
5); beperkingen. Ivm. evenement op 24 
mei van 9 tot 17 uur bovenstrooms brug 
Merbes-le-Chateau tussen kmr. 4.3 en 5 
afmeerverbod linkeroever en hinderlijke 
waterbeweging vermijden.
Zeekanaal Brussel-Schelde; Ringbrug; 
Vredesbrug; stremming. Stremming tus-
sen Vredesbrug en Ringbrug op 9 mei van 
10 tot 12 uur en ivm. overslag grote stukken 
kade G&G van 12 tot 14 uur.
Zeekanaal Brussel-Schelde; Boulevard-
brug; beperkingen. Geen beperking Bou-
levardbrug t/m15 mei maandag tot vrijdag 
van 6 tot 17 uur.
Zeekanaal Brussel-Schelde; lokale 
scheepvaartvoorschriften. Inkomende 
vaartuigen die ontplofbare en voor déflagra-
tie vatbare stoffen en mengsels vervoeren, 
moeten hun reis uitvoeren zonder enige 
tussenstop naar hun kade van bestemming. 
Afvarende vaartuigen die ontplofbare en 
voor déflagratie vatbare stoffen en mengsels 
vervoeren moeten zonder tussenstop het 
zeekanaal  verlaten via de zeesluis Wintam. 
Deze vaartuigen mogen enkel afmeren aan 
de laad- of loskade waar de overslag wordt 
uitgevoerd. Indien in geval van overmacht 
of nood bedoelde vaartuigen dienen af te 
meren aan een andere kade, dan moet de 
schipper onmiddellijk de centrale Wille-
broek hiervan op de hoogte brengen via 
VHF 20.
Zuid-Willemsvaart; Passantenhaven 
Bocholt; stremming. Ivm. evenement thv. 
Passantenhaven Bocholt op 1 juni van 14:30 
tot 16:30 uur stremming beroepsvaart, op-
onthoud recreatievaart en afmeerverbod. 
Zuid-Willemsvaart; sluis 17 Bocholt; 
sluis 18 Bocholt; gewijzigde bediening. 
Ivm. de stremming van de spoorbrug en 
de stadsbrug in Weert (NL) van 8 t/m 17 
mei worden sluis 17 in Lozen en sluis 18 
in Bocholt als volgt bediend: 8 mei van 8 
tot 16 uur, 9 mei van 7 tot 15 uur, 10 mei 
geen bediening; 11 t/m 15 mei van 8 tot 
16 uur, 16 mei van 7 tot 15 uur; 17 mei 
geen bediening.
DUITSLAND
Altrheinhafen Mannheim; Diffenebrüc-
ke (kmr. 4.8); Sandhofer Altrheinbrücke 
(kmr. 2.2); stremming. Ivm. evenement 
oponthoud tussen Sandhofer Altrheinbrücke 
en Diffenebrücke op 20 juni tussen 13 en 
18 uur en 21 juni tussen 9 en 14 uur. Be-
roepsvaart kan na afspraak via VHF 10 
passeren.
Donau; sluis Kachlet (kmr. 2230.6); be-
perkte service. Voorschutting passagiers-
schepen afvaart sluis Kachlet op 27 mei 
van 6:15 tot 9 uur.
Donau; stremming. Ivm. vuurwerk strem-
ming tussen kmr. 2380.6 en 2381.1 op 22 
mei van 22 tot 23 uur.
Donau; stremming. Ivm. vuurwerk strem-
ming tussen kmr. 2380.6 en 2381.1 op 8 
mei van 22 tot 23 uur.
Donau; sluis Regensburg (kmr. 2379.7); 
beperkte service. Voorschutting passa-
giersschepen afvaart sluis Regensburg op 
18 mei van 10:10 tot 14:50 uur.
Donau; sluis Bad Abbach (kmr. 2397.2); 
beperkte service. Voorschutting passagiers-
schepen afvaart sluis Bad Abbach op 18 mei 
van 8:30 tot 13 uur.
Donau; sluis Jochenstein (kmr. 2203.2); 
beperkte service. Ivm. voorschutting pas-
sagiersschepen opvaart sluis Jochenstein is 
er mogelijk oponthoud op 9 mei van 6:30 
tot 10 uur; 10 mei van 5 tot 9 uur, 11 mei 
van 4 tot 7 uur, 14 mei van 6 tot 9 uur, 15 
mei van 6 tot 9 uur, 16 mei van 5:30 tot 10 
uur, 17 mei van 5:50 tot 9 uur, 18 mei van 
4 tot 7 uur, 23 mei van 5:30 tot 10 uur, 24 
mei van 5:50 tot 10 uur, 25 mei van 4 tot 8 
uur en 30 mei van 5:30 tot 10 uur.
Donau; sluis Jochenstein (kmr. 2203.2); 
beperkte service. Ivm. voorschutting pas-
sagiersschepen afvaart sluis Jochenstein is 
er mogelijk oponthoud op 9 mei van 16:30 
tot 21 uur; 10 mei van 16:20 tot 21 uur, 11 
mei van 18 tot 21 uur; 14 mei van 17 tot 20 
uur, 16 mei van 16:30 tot 19 uur, 17 mei 
van 16:30 tot 21 uur, 18 mei van 16:30 tot 
20 uur, 19 mei van 14 tot 20 uur, 23 mei 
van 16:30 tot 21 uur, 24 mei van 16:30 tot 
22 uur, 25 mei van 16:30 tot 20 uur en 30 
mei van 16:30 tot 21 uur.
Donau; sluis Straubing (kmr. 2322); 
bericht ingetrokken. Bijzondere voor-
zichtigheid afvaart sluis Straubing is op-
geheven.
Dortmund-Ems-Kanal; stremming. Ivm. 
evenement stremming tussen kmr. 1.8 en 
2.3 op 11 juni van 12 tot 17 uur.
Dortmund-Ems-Kanal; stremming. Ivm. 
evenement stremming tussen kmr. 1.4 en 3 
op 21 juni van 8:30 tot 14 uur. In de mid-
dag zal een passeermogelijkheid geboden 
worden van ca. 30 minuten.
Dortmund-Ems-Kanal; sluis Munster 
(kmr. 71.5); gedeeltelijke stremming. 
Stremming grote kolk III Munster van 25 
mei 8 uur tot 10 juni 18 uur.

Elbe; stremming. Ivm. evenement geldt 
een stremming tussen kmr. 260.2 en 262.4 
op 6 juni van 10:30 tot 13 en van 14 tot 
18 uur en 7 juni van 9 tot 13 en van 14 
tot 19 uur.
Elbe; stremming. Ivm. evenement strem-
ming tussen kmr. 324 en 327.3 op 23 mei 
van 12:30 tot 15 uur.
Elbe; gedeeltelijke stremming. Ivm. eve-
nement stremming opvaart tussen kmr. 48.3 
en 51.2 (ankerplaats Dresden Saloppe) op 
6 juni van 11:30 tot 19:30 uur en 7 juni van 
8:30 tot 16 uur. Passagiersschepen kunnen 
in overleg passeren.
Elbe; oponthoud. Ivm. oefeningen tussen 
kmr. 388.2 en 388.4 oponthoud op 9 mei 
tussen 8 en 14 uur en bijzondere voorzich-
tigheid op 9 mei van 8 tot 14 uur.
Elbe; evenement. Ivm. evenement bijzon-
dere voorzichtigheid tussen kmr. 322.7 en 
340.5 op 16 mei van 10:30 tot 17 uur.
Ems; gewijzigde markering. Verlegd: 
rode drijfbaken A6 in 53° 31,807’ N-006° 
40,692’ E en groene  ton A7 in 53° 31,614’ 
N-006° 40,513’ E.
Haven Borkum; hinderlijke waterbewe-
ging vermijden. Hinderlijke waterbewe-
ging vermijden Haven Borkum van 15 mei 
t/m 31 oktober.
lmenau; keersluis Ilmenau (kmr. 28.5); 
stremming. Stremming keersluis Ilmenau 
van 2 juni 6 uur tot 24 juni 20 uur.
Main; stremming. Stremming tussen kmr. 
18.6-18.8 op 19 mei van 9 tot 11 en 14 tot 
16 uur. Op 20 mei van 9 tot 11 uur normale 
meldplicht. 
Main; stremming. Ivm. evenement tussen 
kmr. 120 en 122 stremming op 27 juni van 
12 tot 13:30, van 14 tot 15:30, van 16 tot 
17:30 en van 18 tot 19 uur en stremming 
28 juni van 8 tot 10, van 10:30 tot 12, van 
13 tot 14:30, van 15 tot 16:30 en van 17 
tot 18:30 uur. Bijzondere voorzichtigheid 
op 27 juni van 12 tot 19 uur en 28 juni van 
8 tot 18:30 uur.
Main-Donaukanal; sluis Bamberg (kmr. 
7.4); stremming. Stremming sluis Bamberg 
van 11 mei 8 uur tot 12 mei 13:30 uur.
Main-Donaukanal; sluis Erlangen (kmr. 
41.1); bericht ingetrokken. Nachtelijke 
stremmingen sluis Erlangen zijn verval-
len.
Main-Donaukanal; sluis Kriegenbrunn 
(kmr. 48.7); bericht ingetrokken. Nach-
telijke stremmingen sluis Kriegenbrunn 
zijn vervallen.
Main; werkzaamheden. Ivm. vernieuwe 
hoogspanningslijnen bijzondere voorzich-
tigheid tussen kmr. 18.6 en 18.8 tot 30 
september 17 uur. Tijdens de werkzaam-
heden zijn de radarreflectoren van de lijnen 
verwijderd.
Mosel; evenement. I.v.m. evenement bij-
zondere voorzichtigheid tussen kmr 21.8 
en 27.3 (Oberfell tot Brodenbach) op 16 
mei van 12 tot 18 uur.
Mosel; evenement. Ivm. evenement bij-
zondere voorzichtigheid tussen kmr. 133.5 
en 134.5 van 17 t/m 24 juni.
Mosel; beperkingen. Ivm. evenement bij-
zondere voorzichtigheid tussen kmr. 2.5 en 
12 op 20 juni van 12 tot 19 uur, 21 juni van 
10 tot 18 uur en 8 augustus van 12 tot 19 uur, 
9 augustus van 10 tot 19 uur, 29 augustus 
van 12 tot 23 uur, 30 augustus van 10 tot 
18 uur, 5 september van 12 tot 19 uur, 6 
september van 10 tot 18 uur, 26 september 
van 12 tot 19 uur, 27 september van 10 tot 
18 uur en 17 oktober van 12 tot 19 uur en 
18 oktober van 10 tot 19 uur.
Neckar; sluis Cannstatt (kmr. 182.7); 
stremming. Stremming sluis Cannstatt 
van 25 t/m 29 mei van 20 tot 6 uur. De 
werkzaamheden vinden plaats in de linker-
kolk, maar door de stremming rechterkolk 
is de gehele sluis gestremd.
Oberweser; oponthoud. Ivm. evenement 
tussen kmr. 202 en 203.2 (Minden) opont-
houd op 18 juni tussen 10 en 14 uur.
Oberweser; spoorbrug 13 Hameln (kmr. 
134.5); beperkingen. Ivm. evenement op 
27 juni van 8 tot 19 uur bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 133.9 en 134.6 en 
stremming rechterdoorvaart spoorbrug 13 
Hameln.
Oberweser; oponthoud. Ivm. evenement 
oponthoud max. 40 minuten tussen kmr. 
150.7 en 152.5 op 7 juni tussen 7:30 en 
19 uur.
Rhein-Hernekanal; evenement. Bijzon-
dere voorzichtigheid tussen kmr 27.2 en 
28.6 op 6 juni van 12 tot 19 uur.
Rhein-Hernekanal; beperkingen. Ivm. 
evenement bijzondere voorzichtigheid tus-
sen kmr. 34 en 36 op 21 mei van 11 tot 18 
uur en op 23 en 24 mei van 9 tot 19 uur.
Rhein-Hernekanal; evenement. I.v.m. 
evenement bijzondere voorzichtigheid 
tussen kmr 38.0 en 45.5 van 20 juni 11 
uur tot 21 juni 11 uur.
Ruhr; beperkingen. Ivm. evenement bij-
zondere voorzichtigheid tussen kmr. 12 en 
12.2 op 6 juni van 16 tot 19 uur.
Saar; stremming. Ivm. evenement strem-
ming tussen kmr. 61.1 en 62.2 in Saarlouis 
op 20 juni van 16 tot 18 uur en 21 juni van 
10 tot 12:30 uur.
Saar; oponthoud. Ivm. evenement geldt 
een oponthoud tussen kmr. 74.5 en 75.2 
op 12 juni tussen 19 en 23 uur, 13 juni 
tussen 15 en 23 uur en 14 juni tussen 10 
en 20 uur.

Lees verder op pag. 15

scheepvaartberichten

Gespecialiseerd in de bouw van luxe rivier 
cruiseschepen en veerponten

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

- overdekte nieuwbouw

- reparatie- en afbouwkades

- 2 schroevendokken

- machinale bewerking

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

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

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

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

Groningen : Onderhoud en reparatie van woon- en werkschepen.

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

advertentie

ANNA PAULOWNA

De Kooyhaven die in de Anna 
Paulownapolder langs het Noord-
hollandskanaal wordt aangelegd, 
vormt een ideale vestigingsloca-
tie voor bouwers van offshore-
windturbines en voor bedrijven 
die deze zwaaipalen moeten on-
derhouden en repareren. Verder 
is er ook voldoende ruimte voor 
overslagbedrijven.

Hoe de Kooyhaven er straks zal 
gaan uitzien, is onlangs door de 
beide initiatiefnemers, ontwikke-
lingsbedrijf Noord-Holland Noord 
(NHN) en aannemer Heijmans, aan 
omwonenden gepresenteerd.
Officieel wordt de nieuwe Kooyha-
ven door de beide initiatiefnemers 
het Regionaal Havengebonden Be-
drijventerrein Kop van Noord-Hol-
land genoemd. Een terrein met een 
milieucategorie 3 en een oppervlak 
van tachtig hectare, waarvan vijftig 
hectare wordt uitgegeven. Het ter-
rein wordt omringd door een 3,50 
meter hoge dijk en een honderd 
meter brede groenzone. De reden 
om rondom het terrein een dijk op 

te werpen is dat voor de aanleg van 
de haven de waterkering langs het 
Noordhollandskanaal moet worden 
doorbroken. Omdat de rijksoverheid 
verlangt dat er in 2010 offshore 6000 
MW aan windenergie wordt opge-
wekt, is volgens NHN-woordvoer-
der Bert Cozijnsen de ruimtevraag 
naar locaties voor de productie en 
assemblage van windturbines, rotor-
bladen, masten en fundaties groot. 
Ook is volgens hem ruimte nodig 
voor bedrijven die onderhouds- en 
reparatiewerk aan de windturbines 
uitvoeren. ‘Alleen deze markt kan 
al ongeveer 2500 nieuwe arbeids-
plaatsen opleveren. Daarnaast biedt 
het bedrijventerrein ruimte voor off-
shore logistiek en overslag en voor 
de bouw van jachten.’

Op het zuidelijke deel van het ge-
presenteerde havenplan is reeds een 
locatie ingetekend voor een grote 
windturbinebouwer, die voor over-
slag- en transportdoeleinden kan 
beschikken over eigen kade met 
een lengte van negentig meter.
Volgens Tom Keuler van Heijmans 
komt midden in de haven een eiland 

met openbare laad- en loskades. 
Verder is aan zowel de noord- als 
zuidzijde een zwaaikom gepland. 
Voor watergebonden bedrijven die 
frequent overslagactiviteiten ont-
plooien, zijn kavels aan het water 
beschikbaar. De overige kavels zijn 
bedoeld voor bedrijven die slechts 
incidenteel kaderuimte nodig heb-
ben. Zij kunnen volgens Keuler 
gebruik maken van de openbare 
overslagfaciliteiten op het kunst-
matig aangelegde eiland. Volgens 
de initiatiefnemers bestaat er vol-
doende belangstelling van de kant 
van bedrijven om zich op het nieuwe 
terrein te vestigen. Het meest con-
creet is een zand- en grindhandel 
die elders in het nauw zit. 
Verder hopen zij een grote wind-
turbinebouwer te kunnen strikken. 
Zowel de Milieu Effect Rapportage 
(MER) als het ontwerpbestem-
mingsplan voor het project zijn in-
middels voorgelegd voor inspraak. 
Naar verwachting zijn in 2010 alle 
procedures doorlopen en benodigde 
vergunningen verleend, zodat met de 
aanleg van Kooyhaven kan worden 
gestart. (PAS)

SCHEVENING

De Scheveningse visafslag no-
teerde eind maart twee nieuwe 
klanten uit Lowestoft, die in de 
eerste week van april wederom 
present waren. Het ging om de 
Eurokotters LT-34 Jupiter en de 
LT-43 Saturnus, die eigendom 
zijn van de Katwijkse reder 
Maart van Duijn.

Van Duijn heeft verder ook nog de 
boomkorkotter KW-34 Rose-Ma-
rie in de vaart. Vorige week waren 
beide Eurokotters eveneens van de 
partij. Ze gebruiken Scheveningen 

als uitvalsbasis en landingsplaats. De 
kotters werden begin dit jaar door 
Van Duijn gekocht en onder Britse 
vlag gebracht. De LT-34 Jupiter is 
de voormalige onder Duitse vlag 
varende NG-15, die eigendom was 
van een Urker visserijbedrijf. Begin 
februari werd deze kotter door de 
Britse Scheepvaartinspectie gekeurd 
en definitief gereedgemaakt. Schip-
per op de LT-34 is de Urker Jan ten 
Napel die de afgelopen jaren op de 

P-224 wekelijks te Scheveningen 
aanvoerde. De vrij forse Eurokot-
ter is uitgerust met kettingmatten en 
vist vooral op tong nabij de Britse 
oostkust.
De LT-43 Saturnus is de voormalige 
HD-65 van de firma Kraak en werd 
in maart door Maaskant Shipyards 
in Stellendam eveneens voorbereid 
op de kettingmattenvisserij. Omdat 
de visgronden redelijk gunstig ten 
opzichte van de uitvalsbasis liggen, 
zullen de beide in Lowestoft geregi-
streerde Eurokotters hun vangsten 
voorlopig in Scheveningen blijven 
aanlanden. (WdH)

• Ontwerptekening van de nieuwe Kooyhaven en het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van 
Noord-Holland. (Afbeelding NHN)

Kooyhaven mikt op windturbinebouw

• De LT-34 en de 
LT-43 naast elkaar 
afgemeerd voor de 
Scheveningse visaf-
slag. (Foto W.M. den 
Heijer)

Nieuwe klanten voor 
visafslag
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voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek

zoals geboorte, felicitaties,
overleden, etc.  zijn gratis.
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Wesel-Dattelnkanal; sluis Flaesheim 
(kmr. 49.4); gedeeltelijke stremming. 
Stremming grote kolk Flaesheim op 2 en 
4 juni van 8 tot 14 uur.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Ahsen (kmr. 
55.9); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming grote kolk Ahsen op 3 juni van 8 
tot 14 uur.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Friedrichsfeld 
(kmr. 1.7); gedeeltelijke stremming. 
Stremming grote kolk Friedrichsfeld op 
5 juni van 8 tot 14 uur.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Dorsten (kmr. 
30.5); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming grote kolk Dorsten van 25 t/m 29 
mei van 8 tot 14 uur.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Hunxe (kmr. 
13.3); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming grote kolk Hunxe van 2 t/m 5 juni 
van 7:30 tot 14 uur. Schepen langer dan 
110 m en koppelverbanden kunnen na een 
afspraak wel geschut worden.
Wesel-Dattelnkanal; evenement. Ivm. 
evenement bijzondere voorzichtigheid 
tussen kmr. 3 en 3.5 op 1 juni van 8 tot 
19 uur.
Wesel-Dattelnkanal; stremming. Ivm. 
evenement stremming tussen kmr. 2.5 en 
4.4 op 28 juni van 9:30 tot 12 uur.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Hunxe (kmr. 
13.3); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming grote kolk Hunxe op 14 mei van 8 
tot 14 uur.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Dorsten (kmr. 
30.5); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming grote kolk Dorsten op 15 mei van 
8 tot 14 uur.
FRANKRIJK
Aa; spoorbrug (kmr. 28.1); stremming. 
Ivm. evenement stremming tussen spoor-
brug en kmr. 28.4 op 7 juni van 14 tot 
16 uur.
Canal d’Aire; brug Essars (kmr. 71.3); 
stremming. Stremming brug Essars op 
21 en 22 juni.
Canal entre Champagne et Bourgogne; 
sluis 43 Chemin de Fer (kmr. 223); sluis 
71 Desert v. Marne (kmr. 0); stremming. 
Stremming tussen sluis 71 Desert v. Marne 
en sluis 43 Chemin de Fer van 11 mei 7 
uur tot 7 juni 19 uur. 
Canal de la Deule; sluis Don (kmr. 3.5); 
oponthoud. Oponthoud max. 2 uur sluis 
Don van 16 t/m 18 juni.
Canal de la Deule; sluis de la Barre 
(kmr. 45.9); stremming. Ivm. evenement 
stremming zijarm Canteleu (kmr. 16.5 en 
18.5) op 18 mei van 10 tot 12 uur en van 
14 tot 16 uur en op 23 mei van 14:30 tot 
16:30 uur.
Canal de la Meuse; sluis 1 Troussey (kmr 
272.4); sluis 39 Donchery (kmr. 99.6); 
beperkte service. Bediening op aanvraag 
tussen sluis 1 Troussey (kmr 272.4) en sluis 
39 Donchery t/m 7 juni maandag t/m vrij-
dag van 7 tot 8:30 en van 18 tot 19 uur, 
t/m 7 juni zaterdag van 7 tot 9 en van 17 
tot 19 uur en t/m 7 juni zondag van 17 
tot 18 uur.
Canal de la Robine; sluis Ste. Lucie (kmr. 
28.6); bericht ingetrokken. Bediening 
sluis Ste. Lucie is weer normaal.
Canal de Saint-Quentin; sluis 26 Jussy 
(kmr. 77.1); beperkte service. Beperkte 
service sluis 26 Jussy van 8 juni t/m 5 
juli.
Derivation de Mardyck; sluis Mardyck 
(kmr. 143); stremming. Stremming sluis 
Mardyck van 2 juni 6 uur tot 13 juni 0 
uur. 
Embranchement du Port Frouard; sluis 
Frouard-Clevant (kmr. 0.8); gedeeltelijke 
stremming. Stremming 1 kolk Frouard-
Clevant van 16 t/m 25 juni.
Escaut; sluis Trith (kmr. 15.4); strem-
ming. Stremming sluis Trith van 10 t/m 
18 juni.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Gerstheim 
(kmr. 272.2); gedeeltelijke stremming. 
Stremming grote kolk Gerstheim van 11 
mei 7 uur tot 23 oktober 18 uur.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Gerstheim 
(kmr. 272.2); gedeeltelijke stremming. 
Ivm. calamiteit stremming kleine kolk 
Gerstheim tnb.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Gerstheim 
(kmr. 272.2); waarschuwing. Ivm. de 
stremming van de grote kolk Gerstheim 
moet men tot 23 oktober 18 uur bij het 
gebruik van de kleine kolk extra goed de 
instructies van het bedienend personeel 
opvolgen.
Haven van Duinkerken; sluis Dunes; 
stremming. Stremming sluis Dunes van 
2 juni 6 uur tot 13 juni 0 uur. 
Moselle; sluis Aingeray (kmr. 356); sluis 
Apach (kmr. 242.4); sluis Blenod/Pont 
a Mousson (kmr. 331.4); sluis Frouard 
(kmr. 347.8); sluis Metz Nord (kmr. 
296.9); stremming. Van 16 t/m 25 juni 
stremming sluizen Apach t/m Metz Nord, 
stremming sluis Blenod/Pont a Mousson 
en stremming sluizen Frouard t/m Ain-
geray.
Oise Canalisée; stremming. Ivm. evene-
ment stremming tussen kmr. 95.8 en 98 op 
7 juni van 10:30 tot 12, van 14 tot 16 en 
van 16:30 tot 17 uur.
Oise Canalisée; stremming. Ivm. evene-
ment stremming tussen kmr. 57.3 en 58.7 
op 14 juni van 14 tot 16 uur.
Oise Canalisée; sluis 4 Creil (kmr. 55.9); 
gedeeltelijke stremming. Stremming kolk 
125 m sluis 4 Creil van 15 t/m 27 juni.
Oise Canalisée; sluis 7 Pontoise (kmr. 
13.4); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming kolk 125 x 12 m sluis 7 Pontoise 
van 2 t/m 26 juni.
Scarpe; beperkingen. Ivm. evenement 
snelheidsbeperking tussen kmr. 13.9 en 
14.2 (Biache-St-Vaast) op 10 mei van 8 
tot 18 uur.
Scarpe; sluis Brebieres Basse Tenue (kmr. 
20.6); sluis St. Laurent Blangy (kmr. 2.3); 
stremming. Van 8 t/m 28 juni stremming 
sluis St. Laurent Blangy en stremming sluis 
Brebieres Basse Tenue.
Seine; sluis 5 Le Coudray (kmr. 129.7); 
stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 118.5 en 124.3 op 14 juni 
van 11 tot 12:30 en van 14 tot 16 uur. De 
middagstremming van sluizen Coudray en 
Vives Eaux is bij uitzondering van 11:30 
tot 12:30 uur.
Seine; sluis 6 Notre Dame de la Garenne 
(kmr. 161.1); gedeeltelijke stremming. 
Stremming kolk 141 x 12/17 m sluis 6 
Notre Dame de la Garenne van 8 t/m 19 
juni.
Seine; sluis 1 Suresnes (kmr. 16.8); ge-
deeltelijke stremming. Stremming kolk 
177 x 12/17 m sluis 1 Suresnes van 16 t/m 
19 juni en kolk 176 x 12 m sluis 1 Suresnes 
van 22 t/m 26 juni.
Vieux Rhin; stremming. Ivm. evenement 
stremming Vieux Rhin tussen kmr. 225 en 
225.6 (pand Marckolsheim) op 14 juni van 
8 tot 19 uur.
OOSTENRIJK
Donau; beperkingen. Tussen kmr. 2256.1 
en 2256.6 tnb. bijzondere voorzichtigheid 
en ankeren, ontmoeten, voorbijlopen en 
keren verboden.
SLOWAKIJE
Donau; sluis Gabcikovo; stremming. 
Stremming sluis Gabcikovo t/m 31 okto-
ber. Info: VHF 78.

oplossing

Het woord is: HOOFDSTEUN

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

congressen, beurzen
& evenementen

kielzog

In België zijn de afvalafgiftepun-
ten beter geregeld dan in Nederland, 
constateren ze. ‘Hier moet je een 
heel plan maken om je chemische 
afval van boord te zetten. In Bel-
gië maken we veel gebruik van de 
afgiftepunten bij de Noordkasteel- 
en de Lillobrug. Daar kun je water 
laden en het KCA kwijt. Als je in 
Rotterdam een berg afval hebt, kun 
je het alleen voor veel geld en met 
moeite kwijt, want een bilgeboot 
mag tijdens het laden niet opzij en 
een vast afgiftepunt is er bij ons 
weten in Rotterdam niet.’

Louwerse en Breijer varen in de zo-
mer een systeem van twee weken 
op en twee weken af. In de winter 
verandert dat naar een week op, 
een week af. Daar zit een filoso-
fie achter verklaren ze, want in de 
winter is het eerder donker en als 
je veel in het donker vaart is een 
week lang. Bovendien kun je in dit 
systeem in de zomer op vakantie. 
Doorfilosoferend over het perfecte 
aflossysteem komen beiden uit op 
10/10, want 14/14 is net te lang en 
7/7 net te kort.
‘Tien dagen op, tien dagen af zou 
ik het allerliefste varen. Bij 14/14 
ben ik altijd blij dat ik naar huis ga 
en blij  dat ik naar boord kan. In een 
systeem van week/week heb je je tas 
net uitgepakt. Daarnaast begint mijn 

vrouw na tien dagen te kijken of ik 
niet weer naar boord kan’, vertelt 
Louwerse.
De Elly ligt met de feestdagen stil, 
maar de bemanning wil dan niet al-
tijd naar huis, herinnert Paul zich. 

‘Ik ben weleens aan boord gebleven 
met de kerst. Het was erg gezellig. 
We bleven met zijn vieren aan boord. 
Ik ben vrijgezel. Het nadeel van de 
kerst thuis vind ik dat je mensen ziet, 
die je het hele jaar niet ziet.’

Het ware beroep
Beiden gingen varen omdat het aan 
de wal niet ging. Zo vertelt Louwerse 
dat hij niet deugde op de MULO en 

van zijn vader moest kiezen tussen 
de ambachtsschool en de Rijn- en 
binnenvaartschool. Het werd de laat-
ste. Breijer vertelt eenzelfde verhaal, 
alleen heette zijn school waar het 
niet ging MAVO.

‘Een kennis van mij had een schip. 
Hij zei dat ik eens bij hem aan boord 
moest kijken. Dat was het mts Ben-
jamin. Ik ben met een tas aan boord 
gekomen en 2,5 jaar later weer weg-
gegaan. Achteraf is het fijn, dat het 
zo is gelopen. Varen bevalt me prima. 
Via mijn familie bij Breko ben ik 
later op de Elly terechtgekomen.’
Louwerse is inmiddels zestig en kijkt 
terug op een lang arbeidsleven. Hij 

ziet zichzelf over vijf jaar niet achter 
de geraniums zitten. ‘Varen is het 
ware beroep voor mij. Ik heb het 
een tijdje aan de wal geprobeerd, 
maar dat mag geen naam hebben. 
Als ik vaar, heb ik het naar mijn 
zin. Ik denk dat ik na mijn 65ste 
blijf varen, maar niet zo intensief 
als nu. Af en toe een weekje lijkt 
me mooi. Ik moet er niet aan denken 
om constant thuis te zitten.’
Gezien zijn leeftijd is dit werk ideaal, 
constateert hij. ‘Ik heb als aflosser 
gewerkt en in het bunkerwerk. Het 
bunkerwerk is nu lichamelijk te 
zwaar voor mij. Het ladder op lad-
der af, het gesleep met slangen en 
gereedschap op de boot hijsen is op 
mijn leeftijd te onrustig. Dit werk 
is rustiger.’

Kapitein
Breijer wil in de toekomst als kapi-
tein varen, maar heeft geen plannen 

om ondernemer te worden. Hij wil 
graag op de Elly blijven. ‘Ik ben 
schipper in opleiding. Ik vaar nu 
twaalf jaar en ben bezig met mijn 
vaarbewijs en Rijnpatent. In principe 
wil ik in januari als schipper kunnen 
varen. Verder blijft alles hetzelfde. 
Ik blijf hier. Alleen heb ik dan mijn 
papieren. Zolang er hier niks ver-
andert, heb ik het goed naar mijn 
zin.’ (HDJ)

• Leen Louwerse en Paul Breijer gaan in de winter na een week varen van boord. ‘In de winter is het eerder donker en als je veel in het donker vaart 
is een week lang.’ (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

Bemanning mts Elly werkt met zomer- en winterrooster

Afvalafgifte beter geregeld in België
Kapitein Leen Louwerse 
en stuurman Paul Bre-
ijer varen in loondienst 
op de enkelwandige 
tanker Elly. De Elly vaart 
op de strek in Neder-
land en België en in 
het ARA-verkeer. Het 
vaargebied en het schip 
bevalt beiden prima. De 
grootste verbetering die 
ze kunnen bedenken is 
dat ze graag meer af-
valafgiftepunten in hun 
vaargebied zouden wil-
len zien.

‘Afgifte Rotterdam
is duur en lastig’

DONDERDAG 7 MEI
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond of 
gemeentekring.
Nijmegen, KSCC: 14 uur, cursus 
Engels; 15.30 uur, verzorgen bulletin 
(oneven weken). 
Raamsdonksveer, KSCC: 13.30 uur, 
pergamano.

VRIJDAG 8 MEI
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 9 MEI
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, H. 
Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 10 MEI
Amsterdam, Baptisten Gem. OBG: 
Aula Calvijn met Junior College, Schi-
pluidenlaan 12, (station Lelylaan), 10 
uur, br. W. Koedijk. Opvang 0 t/m 4 
jaar/zondagsschool groep 1 t/m 8; Geref. 
Gem.: evangelisatiepost, Looiersgracht 
70, 10.30 en 17 uur, evang. J. Krijgsman. 
Crèche aanwezig; Geref. Gem. Noord, 
Melkweg, 10 en 16.30 uur, leesdienst; 
Noorderkerk: Noordermarkt, 10 uur, 
ds. M. Aangeenbrug, Barneveld en 19 
uur, ds. G.J. Mantel, Huizen.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, ds. J. Hofman en 19 uur, ds. 
T.A.R. de Zwart, themadienst; PKN, 
Farmsumerkerk: 9.30 uur, dienst; RK 
kerk, Singel, 11.30 uur, dienst; Chr. 
Geref. kerk, Huibertplaat 57: 9.30 uur, 
A. Harkema en 17 uur, drs. L. van Dalen, 
Hoogeveen.
Groningen, Geref.  Oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pinkster 
Gem.: Nieuwe Boteringestraat 50, 9.30 
uur, dienst; Baptisten Gem.: Korreweg 
47, 10 uur, dienst.
Lemmer, Geref. kerk: 9.30 uur, P.J. 
Huiser, gez. dienst; 19 uur, jeugd-
dienst.
Meerssen, Gemeenschapshuis De 
Koel: Past. Geelenplein 6: 10 uur, 
evangelist A. Meulmeester.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. L. 
Krüger, HA; KSCC: 11 uur, eucharistie-
viering; Zeemanshuis: Willemskade 13, 

10.30 uur, oec. dienst, voertaal Engels.
Terneuzen, Opstandingskerk en 
Goede Herderkerk; 10 en 17 uur, ds. 
A.Th. van Olst. 
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 
10 en 17 uur, ds. A.Th. van Olst.
Antwerpen: LO 10 uur Heer van Bergen-
straat 1-3; M 10 uur, Lange winkelstraat 
5.; O 10.30 uur, Bexstraat 13; Z 10 uur, 
Sanderusstraat 77, dienst. Info: www.
protestantse-kerk-antwerpen-noord-
be.
Gent-Centrum, Brabantdamkerk en 
Gent-Noord, Rabothkerk, Begijnhof-
laan 31: 10 uur, dienst.
Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 81, 
10 uur, dienst (info: mw. ds. L. de Oude, 
tel. 011-812 381).
Luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. Mis.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur, 
H. Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 
uur, H. Mis.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Lutherse kerk, 
Bld. Vincent Auriol 172 (metro: Place 
d’Italie); 9.45 uur, dienst. E-mail: eglise.
neerlandaise@wanadoo.fr.  
Luxemburg: 10.45 uur, dienst. Info : ds. 
A. van den Dries, tel. 00352 26782943. 
E-mail : vddries@pt.lu.
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. G. van Zeben, HA.
Karlsruhe-Waldstadt, Simeonkapelle, 
Insterburgerstrasse 13, 17 uur, dienst.
Mannheim, Ev. Hafenkirche, Kirchen-
strasse: 11 uur, ds. J. de Rooij.
Münster/Hamm, Jochen-Klepper-
Haus, Hohenzollernring 51: 10.30 
uur, dienst.
Stuttgart, Evang. Kirche Amstetterstr. 
Hedelfingen: 10 uur, dienst.
Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben 
t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: 
H. van Riezen, tel.: 062/683 33 99.

MAANDAG 11 MEI 
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, stafverga-
dering; 14 uur, repetitie toneelgroep.
Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 12 MEI
Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnastiek; 
18 uur, repetitie zangkoor; 19.30 uur, 
vergadering kerkenraad Ruhr.

W O E N S D A G  1 3  M E I 
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, oefenen 
met Shanty-koor; 14 uur, bridgen (on-
even weken).
Raamsdonksveer KSCC: 14 uur, hand-
werken en kaarten.
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TECHNISCHE REALISATIE
Dijkman Offset Diemen.

Aan Schuttevaer werken mee:
Aero Lin Photo, Arnhems Persagentschap, 
W. Bareman, J. Boersema, A. Boes, J. Bons, 
M. Bremmer, Broers & Vonk, 
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, PAS Publicaties, R. Peijs, 
PENN & Partners, B. Pronk, B. van Raad, 
L. Russel, B. Scheijgrond, J. Schils,  
J. Vandersmissen, W. van der Veer, W. Verseput, 
H. Visser-Kieboom, P. van Vliet, J. van der Wal, 
R. Wieringa, A. van Zanten en H. Zuur.

Maritieme Galerie De Scheepskamer van Heeg 
exposeert, tegelijk met het Fries Scheepvaart-
museum te Sneek, tot 30 mei werken van de 
Royal Society of Marine Artists (RSMA). Van 
het RSMA kan niet zomaar iedere kwaster lid 
worden: de artistieke lat ligt hoog. Vorig jaar 
bezochten tien leden Nederland, een aantal 
voer per Lemsteraak over het IJsselmeer en 
produceerden indrukwekkend werk. Voortref-
felijke materiaal- en vormbeheersing, alsook 
het talent om precies op het doek krijgen dat 
voor het artistiek geestesoog zweeft, kenmer-
ken deze dubbelexpositie. Kunst voor kenners, 
niet voor eikelmannetjes die kunst kopen om-
dat beroemde namen op rode Flexa zo culty 
staan boven de bank.

De moeilijkheden van het kwasten een beetje 
kennend, keek ik met bewondering naar de 
lichteffecten van de tachtigjarige Edman 
O’Aivazion, oorspronkelijk uit Iran. Hij kwakt 
ongegeneerd klodders blauw op het boeisel van 
een (witte) Lemsteraak en op de verchroomde 
sturen van fietsen, wat niet de indruk wekt 
van een blauwe aak en dito fietsen, maar van 
een zeer zonnige dag. De zinderend gele drij-
vende grijperkranen langszij zijn ertstanker 
op boeien in Rotterdam zie je bijna bewegen. 
In Robert Brindley’s aquarellen glinstert het 
water overtuigend en Nederlandse inheemse 
scheepstypen schildert hij, evenals zijn col-
legae, treffend. De frisse NW-buienluchten 
van de zeventigjarige John Lines maken je 

blij met terra firma binnen 
het waterdichte museum. 
De prijzen vielen mij, 
dankzij het lage pond, al-
leszins mee; er valt vanaf 
ongeveer 700 euro zaken 
te doen. Gerekend naar de 
kwaliteit en de uren die in 
zo’n kunstwerk zitten, een 
fooi.

Journaal
Vóór de Tweede Wereld-
oorlog wisten Britten ons 
te vinden als toerist, in de 
jaren vijftig vooral als zei-
ler. Velen verwierven een 
kamikazereputatie vanwege 
de kleine, oude bootjes waarmee ze oversta-
ken. ‘Ze komen met de westenwind wel heen 
maar dan durven ze niet meer terug’, zeiden 
afgunstige Nederlandse zeilers voor wie het 
beste jacht nog niet goed genoeg was om de 
‘gevaarlijke’ Noordzee over te steken. Wie 
niet zo door angsten wordt beheerst en de 
eenvoud van het ouderwetse zeezeilen weet 
te waarderen, mag ‘Puffin’s Log’ niet mis-
sen. Op elke bladzijde vond ik de herkenning 
van veel zoals het op ‘Pride of the Fleet’ nog 
altijd toegaat.

Het oorspronkelijk jour-
naal van Jocelyn Green-
way, met foto’s, aquarel-
len en tekeningen van 
heur husband Robert is 
geredigeerd en uitgege-
ven door hun dochter 
Cathy Woodhead. Het 
boekje van A5-formaat 
telt 114 bladzijden, vol 
onderkoeld, efficiënt taal-
gebruik - Britten noemen 
zoiets ‘terse prose’ - waar-
mee vier gezinsvakanties 
met een 6,50 meter lange 
Hillyard worden beschre-
ven. In 1953 blijven ze 

nog rond de Solent, daarna 
zeilt het gezin met zoon en twee dochtertjes 
naar Frankrijk, in 1955 zeilen ze via Le Ha-
vre naar Den Haag en in 1956 halen ze zelfs 
Friesland. De laconieke wijze waarop tame-
lijk hachelijke situaties worden beschreven, 
geven een indicatie waarom dat eilandvolk 
met zulke kleine jachtjes durft oversteken. Zo 
willen ze vanuit Terneuzen naar Hansweert als 
er stormwaarschuwingen uitstaan. De meeste 
Nederlanders zouden met zo’n klein bootje 
de Westerschelde dan niet uitdagen. Zij wel, 
maar steken een rif. Zelfs met ruime wind 

hebben ze het lijboord hoofdzakelijk onder 
water, wat bij het relatief hoog vrijboord van 
de Hillyard betekent dat ze zwaar op één oor 
gaan, maar Jocelyn beschrijft het verbijsterend 
feitelijk. Ze vliegen Hansweert binnen onder 
de enkele fok.

Juweel
Ongebruikelijk voor Britten is dat de meeste 
Nederlandse namen goed worden geschreven, al 
is het jammer dat alles met lijzwaarden ‘barge’ 
wordt genoemd, ook de vissersboten. Maar hun 
belangstelling voor de plaatselijke cultuur is 
groot; talrijk zijn de bus- en tramreizen naar 
bezienswaardigheden. Waar de dienstklopperij 
van Franse douaniers, zonder één negatieve 
kwalificatie toch belachelijk wordt gemaakt, 
komen vriendelijke Nederlandse douaniers, 
brug- en sluiswachter en ‘barge skippers’ er 
onveranderlijk goed af. Het valt haar op hoe 
in Terneuzen, slechts twee jaar na de Waters-
noodramp, alles weer fris geschilderd is, alsof 
het water er nooit geweest was. De beschrijving 
van plaatsen is zeer herkenbaar maar wrijft 
in hoezeer ons leven een halve eeuw geleden 
ouderwetser was. Met de ‘historische’ foto’s 
naast de ook al zo eenvoudige doch treffende 
aquarellen en pentekeningen van Robert - die 
als lector architectuur zijn brood verdiende - 
heeft het echtpaar, met dochter Cathy als me-
dium, een juweel voor ouderwetse zeezeilers 
geproduceerd.

 www.puffinslog.co.uk 

Kunstzinnige Britten, Spartaanse zeilers

Column

Hans Vandersmissen

Scheepsgegevens:
Scheepsnaam: Elly. Lengte: 110 
meter. Breedte: 9,11 meter. Diep-
gang: 2,92 meter. Tonnage: 1930 
ton. Europanummer: 4800590. Mo-
tor: Cummins-Wärtsilä. Thuishaven: 
Marktheidenfeld. Bouwjaar: 1972. 
Eigenaar: Cornelis Rijerkerk.

S O L D A A T B H M D T D P E

L I K B O K A A L R O N E E L

E B T O E G R O A O A T N O T

G A O A E I E A B M E E T O Z

E N N M M D D M N R N M M I O

R F E IJ V E O E S T O A E O G

I E E T B O L E A R T N J N R

E S T D T L L C B E S S N N E

B O S S U I H T N W I E V E N

R O S R E T K S IJ E U L D D N

E K P E I O O Z M V O O A E E

O I A G Z E E A E N E R B N S

M R A IJ P E N L D R M R G E D

U B N R E D D E A E K N I B G

M A S K E R R K N E R I N G N

© Persbelangen A440

Woordzoeker De woorden staan in alle rich-
tingen. Sommige letters worden 
vaker gebruikt. Na oplossing vor-
men de overgebleven letters, van 
boven naar beneden gelezen, nog 
een woord.

abrikoos – bedaard – beide 
– beneden – bijna – bink 
– bloemen – bokaal – bomvol 
– bromtol - bronnen – clema-
tis – darmen – doerak – edder 
– eenentachtig - eiland – euvel 
– gebouw – gems – groen – ie-
mand – ijverig – janmaat – kit-
ten – koedoe – kozijn – krant 
– krijger – masker – moerbei 
– mottig – nering – oester – pe-
terselie – prullenmand – regels 
– rennes – rome – sedes – sol-
daat – spaans - steen – stoom-
boot – tomatensoep – vlonder 
– zienswijze - zoet

JARIG

10 mei:
- Leendert Hovestadt, 7 jaar, a/b 
Hendi-Theja, Werkendam.

12 mei:
- Mattanja Bosch, 7 jaar, ms 
Wijnanda-G, Barneveld.

15 mei:
- Matthieu Leeuwestein, 6 jaar, a/b 
Manranda, Dordrecht.
- Barna Korterink, 5 jaar, ms Ver-
trouwen, Delfzijl.

- Construction and Shipping Indu-
stry, 5 t/m 7 mei, Evenementenhal 
Gorinchem
- IVR-bijeenkomst over elektro-
nisch melden containerschepen, 
12 mei, Bonn
- Schuttevaerrace, 14 t/m 16 mei, 
IJsselmeer en Waddenzee
- Jaarcongres Koninklijke Schut-
tevaer, 4 en 5 juni, Zwartsluis
- Aquakids, 6 juni, Rotterdam
- Havendagen Maasbracht, 27 en 
28 juni
- Europort 2009, 3 t/m 6 november, 
Ahoy Rotterdam
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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

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

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

SLEEPDIENST EN DEKSCHUITENVERHUURDERIJ

Te huur
Pontons en

koppeldekschuiten
15 t/m 600 ton

sleepboten
Blom BV • ISO-9001-2000

Amsterdam
tel. 020-6866007
fax 020-6866082

www.dekschuitenenpontons.nl

Achtergrond
Ontwerp Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan is het plan voor het nationale 
waterbeleid. Met het Nationaal Waterplan geeft het rijk 
op hoofdlijnen aan welk beleid er de komende jaren 
gevoerd wordt om te komen tot een duurzaam water-
beheer. Het Nationaal Waterplan geeft het water- en 
ruimtelijke beleid voor veiligheid tegen overstromingen, 
voldoende en schoon water en voor diverse vormen van 
gebruik van water. Met streefbeelden wordt aangegeven 
hoe het rijk denkt dat de watertoekomst eruit zou 
kunnen zien. Ook staat aangegeven welke maatregelen er 
genomen worden. Voor een deel gaat het om maatregelen 
die al eerder in gang zijn gezet. Deze worden met kracht 
voortgezet. Denk aan het programma om de dijken te 
versterken en projecten om de rivieren te verruimen. 
Een belangrijke opgave voor de toekomst is hoe om te 
gaan met klimaatverandering. De Deltacommissie heeft 
zich in 2008 hierover gebogen en heeft voorstellen gedaan 
om Nederland ook op de lange termijn veilig en leefbaar 
te houden. Het Nationaal Waterplan geeft een eerste 
aanzet van de manier waarop het kabinet de voorstellen 
van de Deltacommissie de komende jaren gaat uitwerken 
in maatregelen voor de toekomst.

Als bijlagen bij het ontwerp Nationaal Waterplan zijn 
drie beleidsnota’s opgenomen over waterveiligheid, 
IJsselmeergebied en Noordzee. Deze beleidsnota’s vormen 
een nadere uitwerking en onderbouwing van de keuzes 
die in de hoofdtekst van het ontwerpplan staan en dienen 
in samenhang daarmee te worden beoordeeld.

Ter uitvoering van de Europese kaderrichtlijn water 
worden door Nederland vier stroomgebiedbeheerplannen 
(SGBP’s) opgesteld. In de SGBP’s staat met welke maat-
regelen de waterbeheerders in Nederland het opper-
vlakte- en grondwater in een goede ecologische en che-
mische toestand gaan brengen. De ontwerp-SGBP’s liggen 
sinds 22 december 2008 voor een periode van 6 maanden 
ter inzage.

Een ontwerp van het Nationaal Waterplan is reeds op 
22 december 2008 bij de terinzagelegging van de ontwerp-
SGBP’s als een voor die plannen relevant document 
gepubliceerd. Op het moment van publicatie waren voor 
het Nationaal Waterplan nog geen milieu-effectrapport 
(vereist op grond van de Wet milieubeheer) en passende 
beoordeling (vereist op grond van de Natuurbeschermings-
wet) afgerond. Inmiddels zijn deze rapporten afgerond. 
Naar aanleiding daarvan is een addendum bij het ontwerp 
Nationaal Waterplan opgenomen, waarin de conclusies 
staan die aan het ontwerp Nationaal Waterplan worden 
toegevoegd.

Wanneer kunt u op het ontwerpplan inspreken?
Op het ontwerpplan en het bijbehorende plan-MER en de 
passende beoordeling is zes weken inspraak mogelijk 
vanaf  11 mei 2009 tot en met 22 juni 2009.

Waar ligt het ontwerpplan ter inzage?
U kunt het plan downloaden vanaf  www.inspraakpunt.nl.

Het plan ligt op de volgende locaties ter inzage:
-  Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6, 

Den Haag.
- Alle kantoren van regionale diensten van Rijkswaterstaat.
- Alle provinciehuizen.
- Alle waterschapskantoren.

Hoe kunt u inspreken op het ontwerpplan?
Via internet
Op www.inspraakpunt.nl kunt u online uw mening geven 
door het invullen van een reactieformulier. 

Schriftelijk
Uw schriftelijke reactie op het ontwerp Nationaal Water-
plan en het bijbehorende plan-MER en passende beoor-
deling kunt u van 11 mei 2009 tot en met 22 juni 2009 
sturen naar:

Inspraakpunt
Ontwerp Nationaal Waterplan
Postbus 30316, 2500 GH  Den Haag

U kunt inspreken op alle onderdelen van het hierboven 
genoemde plan en bijbehorende plan-MER en passende 
beoordeling. 

Mondeling
Op 26 mei 2009 in de Jaarbeurs te Utrecht (Beatrixgebouw, 
7e etage) vindt een informatie- en inspraakbijeenkomst 
plaats. Daar wordt de inhoud van het ontwerp Nationaal 
Waterplan toegelicht en kunt u vragen stellen. Op deze 
avond is er ook een hoorzitting waar u mondeling kunt 
inspreken op het ontwerpplan. Als u gebruik wilt maken 
van deze mogelijkheid, stellen wij het op prijs als u dit 
twee dagen voor de hoorzitting aan het Inspraakpunt laat 
weten, telefoon 070 351 96 00. 

Het indicatieve programma van de avonden is:
18.30 - 22.00 uur: informatiemarkt
19.30 uur:   plenaire presentatie en gelegenheid 

tot het stellen van vragen
Aansluitend:   officiële hoorzitting voor mondelinge 

inspraak op het ontwerp Nationaal 
Waterplan

Nadere informatie
Voor vragen en nadere informatie over de waterplannen 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kunt u 
contact opnemen met de Helpdesk Water (contact@help-
deskwater.nl of  0800 659 28 37). Een exemplaar van de 
documenten kunt u ook bij hen aanvragen. Voor een 
digitale versie van de documenten kunt u terecht op 
www.inspraakpunt.nl. Voor vragen over de procedure kunt 
u terecht bij het Inspraakpunt, telefoon 070 351 96 00.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties. U kunt de gebun-
delde reacties na afloop van de inspraaktermijn inzien op 
www.inspraakpunt.nl of  opvragen. Alle reacties zijn open-
baar. Mede op basis van de inspraakreacties stelt het 
kabinet het Nationaal Waterplan vast.

Inspraak ontwerp Nationaal Waterplan
Vanaf 11 mei 2009 ligt het ontwerp van het Nationaal Waterplan voor een periode van zes weken ter inzage. Het document doorloopt
een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet op de waterhuishouding en de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tot en met 22 juni 
2009 uw mening geven over het ontwerp.

www.inspraakpunt.nl
www.nederlandleeftmetwater.nl

Een veilig en leefbaar Nederland, 
nu en in de toekomst:

ook uw belang 
Nederlanders leven met water, elke dag opnieuw. We staan er 
nauwelijks bij stil, maar zonder dammen, dijken en duinen zou twee-
derde van ons land regelmatig onder water staan. Daarom zetten 
we het water al eeuwenlang met succes naar onze hand. Water is 
daarnaast onmisbaar: om te drinken, voor de land- en tuinbouw, 
om te recreëren en voor de natuur.

Voor ons Nederlanders is het heel gewoon dat we massaal onder 
de zeespiegel wonen en daar 65% van ons bruto nationaal product 
verdienen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit altijd mogelijk 
blijft. Daar moeten we aan blijven werken. Vanwege de klimaat-
verandering krijgen we te maken met een stijgende zeespiegel 
en meer periodes waarin het extreem nat of  droog is. Tegelijker-
tijd staan we voor de opgave om het water veel schoner te maken. 
Want verzilting en vervuiling zorgen ervoor dat schoon zoet water 
steeds schaarser wordt. Dat stelt ons voor uitdagingen die om een 
nieuwe aanpak vragen en geld kosten.

De kernvraag is: hoe zorgen we ervoor dat Nederland nu, maar 
ook over 50 jaar en zelfs honderd jaar en tweehonderd jaar nog een 
veilig en aantrekkelijk land is om in te wonen? We kijken dus verder 
dan ooit vooruit. Water wordt steeds belangrijker voor de inrichting 
van Nederland. Het vraagt letterlijk de ruimte, en we moeten 
veel bewuster kiezen waar en hoe we wonen, werken en bouwen. 
Samen met waterschappen, provincies, gemeenten, bedrijven, 
wetenschap en u bouwen we aan onze toekomst. Aan een welvarend 
en veilig land, met voldoende schoon zoetwater voor mens, dier 
en natuur.

De overheid neemt haar verantwoordelijkheid door water te 
managen en zorgt er zo voor dat Nederland veilig en voorbereid de 
toekomst in gaat. Het moet niet zo zijn dat er eerst een ramp moet 
gebeuren, voordat we wakker schrikken. Daarom werken we nú aan 
een nieuw Deltaprogramma, om te beschermen wat is opgebouwd 
en om Nederland te veroveren op de toekomst. We moeten de durf  
en de wil hebben voorop te blijven lopen. 
En ons talent om water te managen kan een bijdrage leveren aan het 
opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering wereldwijd, 
ook in landen waar het economisch minder goed gaat. Dat zijn we 
als rijk land met watertraditie aan onze stand verplicht.

Als we werken aan een duurzame toekomst met water, dan maken 
we Nederland sterker, mooier en prettiger voor de generaties na 
ons. Leven met water betekent samen investeren in schoon water en 
veilige dijken en duinen.

Laat ons weten wat u vindt van ons plan en onze voorstellen. 
Het gaat ook over uw toekomst en uw water. Vertel ons daarom wat 
u vindt en reageer op het ontwerp Nationaal Waterplan. 
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ZWARTSLUIS

Technisch Bureau MOUS bv

Voor alle installaties en reparaties op
elektrotechnisch gebied

Scheepselektrotechniek

• Scheepsinstallaties voor Zee-
• en Binnenvaart
• Yachting

• Navigatie &
• Communicatie
• Reparatie

Planckstraat 48, 3316 GS Dordrecht
Postbus 642, 3300 AP Dordrecht
Internet: http://www.mousbv.com

Telefoon: 078-6515150
Telefax: 078-6177944
E-mail: contact@mousbv.com

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

De Gerlien - Van Tiem is een
modern bedrijf met ruim 40 jaar
ervaring. 
In die periode bouwde De Gerlien
een klinkende reputatie op als
kwaliteitswerf van nieuwbouw-
schepen en als reparatiebedrijf. 
Ook facilitair is de moderne haven
van ons familiebedrijf volledig op
haar taken berekend. 

De Gerlien - Van Tiem is binnen-
vaart van huis uit. Een ambachte-
lijke traditie die verder reikt dan
beheersing van technische
vaardigheden alleen.
Opdrachtgevers weten waar ze
bij De Gerlien op kunnen rekenen:
prima vakwerk, uitgevoerd binnen
de overeengekomen planning
en budget, zonder tegenvallers
achteraf.

Zo zetten we onze traditie voort!

De Gerlien - Van Tiem 40 jaar in volle vaart!

H E T  B E T E R E  W E R K

SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF & NIEUWBOUW

Waalbandijk 129, 6651 KB Druten - Tel: +31 (0)487 515544 - Fax: + 31 (0)487 517088
E-mail: info@gerlienvantiem.com - Website: www.gerlienvantiem.com
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   ALLE VOORKOMENDE REPARATIES AAN BINNENVAARTUIGEN

   NIEUWBOUW EN REPARATIE VAN BAGGERMATERIAAL

   FABRICAGE VAN ALLE SOORTEN STAALCONSTRUCTIES

   DRAAICAPACITEIT TOT 7 M. T.D.C.

Dwarshelling 110 meter

MAASBRACHT NV
SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK

Fabriekstraat 19B
P

1 1
1 1 5

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

NIEUWBOUW
WERKSCHEPEN

WWW.SCHLIEKER.NL

Kotter/woonschip
23.50x4,18x1,30m/BJ 1902
175 PK GM diesel/badkamer/
Bewoonbaar voor 2 a 3 pers,
slpkmr/kamer/keuken en bad-
kamer met douche en ligbad.
Bodem 2009 gedubbeld.
Vr.pr. € 37.500
Shiptrade 0646-222111

Drijvend café/restaurant 
met woning & kantoor
Drijvend object met 
diverse mogelijkheden, 
zoals voortzetting 
als café/restaurant 
of als havenkantoor/
verenigingsgebouw/clubhuis
Vraagprijs: EUR 117.500,- 
meer info op www.
bstdintelsas.nl 0167-528023

Klassieke Sleepboot
Afm: 20,24 x 4,59 x 1,85 m 
275 pk / 203 kW STORK 
RICARDO
Vraagprijs: EUR 49.500,- 
meer info op www.
bstdintelsas.nl 0167-528023

Havendienstboot / 
Werkbootje
Afm: 9,20 x 2,90 x 1,10 m 
95 pk / 70 kW MERCEDES
Vraagprijs: EUR 22.000,- 
meer info op www.
bstdintelsas.nl 0167-528023

Patrouillevaartuig / 
Directievaartuig
Afm: 14,80 x 3,70 x 1,20 m 
91 pk / 70 kW Mercedes
Vraagprijs: EUR 44.000,- 
meer info op www.
bstdintelsas.nl 0167-528023

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

DAVECO
120 Amp.- 12V € 195
150 Amp.- 12V € 120
200 Amp.- 12V € 160
230 Amp.- 12V € 175
Optima CCA815 € 175

Excl. BTW 2 jr. garantie
TRAKTIEBATTERIJEN
520 Amp.- 24V € 1250
620 Amp.- 24V € 1325
720 Amp.- 24V € 1425
820 Amp.- 24V € 1550
920 Amp.- 24V € 1750
1040 Amp.- 24V € 2090
1160 Amp.- 24V € 2240
Trog optioneel

exclusief BTW 
4 jaar garantie

Bezorging door geheel
Nederland en in Antwerpen

DAVECO
Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam

Tel. 0183-501016
www.daveco.nl

www.
schuttevaer

.nl


