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‘Ik heb het prima naar mijn zin 
in ons huis’, zegt mijn collega op 
een feestje. Ze vertelt dat ze een 
televisie en een tuinset als meubi-
lair in de woonkamer heeft staan 
en helemaal gelukkig is, omdat ze 
in elk geval kan zitten.
‘Wij hebben de slaapbank van de 
camping en een versleten bank van 
mijn schoonouders in de woon-
kamer staan’, vertel ik. Het blijkt 
dat we beiden geen kasten in de 
woonkamer hebben en dat onze 
spullen in dozen zitten.
De mensen om ons heen kijken 
verbaasd. Mijn collega veront-
schuldigt zich ervoor, dat het komt 
omdat hun bedrijf last heeft van 
de crisis.
‘Voor mij is het vooral bijzonder 
dat ik tegenwoordig herkenning 
vind bij mijn collega’s. Ik zit na-
melijk al achttien jaar in een crisis’, 
zeg ik opgewekt. Mijn collega’s 
waarderen het niet.
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Dat bleek dinsdag na afloop van de 
tweedaagse, besloten hoorzitting in 
Brussel met ruim tachtig vertegen-
woordigers van belangenorganisaties 
van schippers, verladers, onderzoeks-
instituten en overheidsdiensten uit de 
lidstaten. De eveneens uitgenodigde 
banken lieten verstek gaan. 
Schippers hielden met scheepsklok-
ken, toeters en spandoeken met tek-
sten als ‘De binnenvaart gaat naar 
de haaien’ een vreedzame betoging 
bij de opening van de hoorzitting 
maandagochtend vroeg, aan de an-
dere kant van het Centre Conférence 
Albert Borchette. De opkomst viel 
tegen. Een kleine honderd veront-
ruste varenden, meest Belgen en een 
handvol Nederlanders, bezetten de 
Brusselse Rue Froissart, die met 
prikkeldraad en dertig politieagen-
ten was afgezet. 
Aan het begin van de middag kwa-
men vertegenwoordigers van de 
schippersorganisaties uit de hoorzit-
ting naar buiten om de schippers bij 

te praten. Daarna werd de betoging 
opgebroken. De christelijke schip-
persbond CBOB had zich eerder 
gedistantieerd van aangekondigde 
acties in Brussel en langs de Neder-
landse vaarwegen. Die laatste acties 
werden afgeblazen toen er zich ach-
ter Tropicana in Rotterdam aan het 
eind van de ochtend geen enkel schip 
had gemeld om de scheepshoorn te 
laten blazen tegen de crisis.

Crisis aangemeld
In een brief aan EU-Transportcom-
missaris Antonio Tajani drong staats-
secretaris Huizinga eind vorige week 
aan op maatregelen om de positie 
in de binnenvaart in Europa nu en 
in de toekomst veilig te stellen. Ze 
pleitte bij de Commissie en andere 
binnenvaartlanden voor Europese 
maatregelen om vraag en aanbod in 
de binnenvaart meer op elkaar af te 
stemmen. Ook moet de liquiditeits-
positie van binnenvaartondernemin-
gen worden versterkt.
Huizinga’s brief, waarmee ze de bin-
nenvaartcrisis in Brussel officieel 
aanmeldde zoals afgesproken met 
Tweede Kamer en brancheorganisa-
ties, verwijst naar Europese richtlij-
nen die ingrijpen in de markt moge-
lijk maken bij een ernstige marktver-
storing. Waarnemend directeur J-E. 

Pacquet van DG-TREN (transport), 
die de hoorzitting voorzat, beves-
tigde de ontvangst van de brief en 
sprak er zijn waardering voor uit, 

zonder er een oordeel over te geven. 
Tijdens de hele hoorzitting stelde hij 
zich neutraal op en onthield zich van 
kwalificaties.

Krimp
De binnenvaart verkeert volgens 
Huizinga sinds ruim een jaar in 
zwaar weer. Met name in de sectoren 
droge bulk en containers is sprake 
van een forse krimp qua overslag 
in de havens. Beide sectoren zijn 
voor de binnenvaart van groot be-
lang. Door deze krimp is sprake van 
een toenemende overcapaciteit aan 
laadruimte, waardoor de vrachtprij-
zen onder druk staan. Een ambte-
naar van Verkeer en Waterstaat gaf 
tijdens de hoorzitting een toelichting 
en onderzoekers van NEA en Eco-
rys onderstreepten in presentaties de 
ernstige economische situatie van 
de binnenvaart.
Om de financiële problemen te ver-

lichten heeft de Nederlandse over-
heid de voorwaarden verruimd van 
de staatsgarantieregeling. Huizinga 
ondersteunt het initiatief van een 
aantal brancheorganisaties in het 
Crisisberaad Binnenvaart voor een 
oplegregeling voor de droge bulk en 
containervaart. Voorwaarde is wel 
dat de regeling door de NMa wordt 
getoetst op mededingingsaspecten. 
Het crisisberaad is hierover met de 
NMa in gesprek.
Voorzitter Wim van Sluis van het 
Crisisberaad heeft het plan dinsdag 
tijdens de tweede dag van de hoor-
zitting in Brussel gepresenteerd. 
Daarbij werd fel gereageerd door 
tegenstanders van een oplegregeling. 
‘Er waren scherpe vragen, maar geen 
antwoorden. De vraag is nu vooral 
wat de banken gaan doen’, reageerde 
Karel Verberght van de Belgische 
VBR teleurgesteld. Na afloop zei 
Erik van Toor van Kantoor Bin-
nenvaart te zijn geschrokken van de 

verdeeldheid. ‘Schippers uit andere 
lidstaten leken het wel eens met de 
systematiek van de oplegregeling, 
maar de financiering van het plan, 
het meebetalen aan de regeling lijkt 
een bottleneck. Het plan was ook 
nog niet concreet genoeg.’

‘Passende maatregelen’
Behalve een oplegregeling kwa-
men ook andere ‘oplossingen’ in 
de hoorzitting naar voren, zoals 14 
uur varen of stilliggen in het week-
einde. Een sloopregeling of een oud-
voor-nieuwregeling lijkt praktisch 
onhaalbaar. Maar de EU-richtlijnen 
laten ruimte voor andere ‘passende 
maatregelen’. Van ideeën als toer-
beurten en bodemtarieven werd wel 
meteen duidelijk gemaakt dat die 
ingaan tegen de EU-wetgeving. 
Dat het nog drie maanden duurt 
voordat de Europese Commissie 
een standpunt inneemt was schrik-

Van Toor (Kantoor Binnenvaart): ‘Geschrokken van verdeeldheid’

‘Brussel’ neemt de tijd
voor crisisaanpak

Door Dirk van der Meulen

Pas over drie maanden 
stelt de Europese Com-
missie vast of de binnen-
vaart in crisis verkeert. 
In een Comité vanuit de 
lidstaten wordt daarna 
bepaald welke maat-
regelen de sector er 
weer bovenop moeten 
helpen. De zorgen over 
de slechte marktsitu-
atie zijn duidelijk over-
gebracht, niet alleen 
vanuit de Nederlandse, 
maar ook de Duitse en 
Belgische binnenvaart.

Huizinga vraagt Europese
aanpak crisis binnenvaart
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Stoomboot baant zich een weg
GORREDIJK

Gepensioneerd schipper en laatste beurtschipper van Gorredijk, Steffen van der Werf, heeft zaterdag met de 
‘stoomboot’ Tjerk Hiddes voor de 53ste keer Sinterklaas en zijn Pieten binnengebracht in Gorredijk. Maar het 
wordt elk jaar lastiger. De Opsterlandse Compagnonsvaart, het laatste vaartraject vanuit Spanje, is volgens de 
schipper nauwelijks nog bevaarbaar. ‘De bomen groeien over het kanaal en niemand doet er iets aan.’ Het is Van 
der Werf een doorn in het oog. ‘De takken vallen aan dek.’ Hij wil het verval keren en pleit al jaren tevergeefs 
voor gelijke bedieningstijden op de Friese en Drentse kanalen. Dat zou goed zijn voor het toerisme en de reuring 
terugbrengen op de Compagnonsvaart. Sinterklaas kwam deze keer nog zonder kleerscheuren aan en dat moet 
natuurlijk ook zo blijven. (Foto Willem Wilstra)

Waterpolitie bergt
lichaam zeiler
MAKKUM

De waterpolitie heeft het stof-
felijk overschot van een sinds 
19 oktober op het IJsselmeer 
vermiste zeiler uit Leeuwarden 
geborgen.

Woensdag 11 november zag de be-
manning van een politiehelikopter 
het stoffelijk overschot op een zand-
bank in de buurt van Makkum. In-
tussen staat vast dat het de 68-jarige 
zeiler uit Leeuwarden betrof.
Op maandag 19 en 20 oktober ruk-
ten de hulpdiensten uit nadat een 
onbemande Finnsailer motorzeiler 
rondjes draaiend op het IJsselmeer 
ten zuidwesten van Gaast was aan-
getroffen. De mast was gestreken 
en het vermoeden ontstond dat de 
enige opvarende en eigenaar over-
boord was geslagen. (EvH)

Zweden vinden
goed bewaard wrak
Engelse duikboot
TALLINN

De bemanning van het Zweedse 
onderzoekschip Triad heeft be-
gin deze maand het wrak van 
een Engelse onderzeeboot uit 
de Eerste Wereldoorlog ont-
dekt.

Dankzij het koude zuurstofarme wa-
ter is het 55 meter lange wrak in zeer 
goede staat gebleven. Een luik staat 
open, zodat er van uit wordt gegaan, 
dat het schip aan de oppervlakte voer 
toen het 2 juni 1916 vermoedelijk op 
een mijn voer. Daarbij kwamen alle 
31 zeelieden om het leven.
De HMS E18 had een week tevo-
ren de haven van Rival verlaten en 
dag daarna de Duitse jager V 100 
getorpedeerd. De Russische tsaar 
Nicolaas II eerde de bemanning 
postuum met het een onderschei-
ding. De beslissende tip over de 
vermoedelijke plaats van het wrak 
kwam van Darren Brown, een nako-
meling van het bemanningslid Albert 
Robinson. Deze voer vanwege een 
blindedarmontsteking niet mee op 
de laatste reis. Brown zocht lang 
naar de plaats en oorzaak van de 
ramp. Binnenkort hoopt men ook 
op de laatste vraag een antwoord 
te hebben.
Dit jaar werden nog twee andere 
onderzeeboten gevonden. In juni 
ontdekten duikers de U 72 en een 
groep Finnen vond in de Oostzee 
het wrak van de Sovjet-Russische 
S-2 van de E-klasse uit de Eerste 
Wereldoorlog. (MP)

Reddingbootschipper
redt eigen schip
TORBAY

De plaatsvervangend schipper 
van de reddingboot van het 
Engelse reddingstation Torbay 
heeft zijn eigen schip gered.

Richard Fowler is van beroep vis-
serman en eigenaar van de viskotter 
Gerry Anne C. Hij had donderdag 12 
november een dag vrij. Zijn kotter 
was met zijn stuurman ter visserij 
uitgevaren. De vrije dag van Fowler 
was spoedig ten einde toen om elf 
uur ‘s morgens de piepers van de red-
dingbootbemanning afgingen. Fowler 
haastte zich naar het boothuis, waar 
hij te horen kreeg dat zijn eigen kotter 
in moeilijkheden verkeerde. Tijdens 
een trek had de kotter op 24 mijl oost-
zuidoost van Berry Head rommel in 
de schroef gekregen. Er waren geen 
andere schepen in de buurt en de 
eerste schipper van de reddingboot 
liet via de Kustwacht weten dat ‘de 
baas spoedig ter plaatse zou komen’. 
Met Fowler aan het roer nam de red-
dingboot Alec and Christina Dykes 
de Gerry Anne C op sleeptouw en 
bracht haar in veiligheid. (BS)

Schouten Ceralco in 
betalingsproblemen
ROTTERDAM

Graanexpediteur Schouten Ceralco 
aan de Waalhaven in Rotterdam 
verkeert in betalingsproblemen. 
Dat meldt Kantoor Binnenvaart na 
verontruste telefoontjes van leden-
schippers.
Kantoor Binnenvaart deed navraag 
en kreeg van het bedrijf de beves-
tiging dat Schouten Ceralco vanaf 
woensdag 11 november in opdracht 
van de bank niets meer uitbetaalt 
aan schuldeisers. De bank is in 
onderhandeling met de directie en 
derden over een eventuele doorstart, 
kreeg de binnenvaartorganisatie te 
horen. Geruchten als zouden ook 
Altena en/of Groan in moeilijkheden 
verkeren worden tegengesproken; 
dit zijn zelfstandig opererende be-
drijven, die los staan van Schouten.  
In een bericht aan de leden adviseert 
Kantoor Binnenvaart, bij duidelijke 
vermoedens dat bedrijven in beta-
lingsproblemen verkeren, niet eerder 
te lossen voordat er formeel toestem-
ming is en er een bankgarantie is 
afgegeven. De bank is dan verplicht 
tot betaling over te gaan. (DvdM)

• De hoorzitting over de crisis in de binnenvaart met zo’n tachtig ‘bin-
nenvaarders’ in het Brusselse Centre Conférence Albert Borchette. (Foto 
Axel Goetze-Rohen)

• ‘Als er geen bodemtarief kan ontstaan zal de binnenvaart vergaan’, voor-
spellen betogers op een spandoek in Brussel. (Foto Axel Goetze-Rohen)

ken, vooral voor de binnenvaarders 
in de zaal. ‘De schipper zal ook zelf 
het heft in handen moeten nemen en 
het initiatief naar zich toe trekken. 
Het clusteren in samenwerkings-
verbanden tot een half miljoen ton 
laadvermogen is nadrukkelijk als 

een mogelijkheid gepresenteerd’, 
zei Van Toor. ‘Vanuit emotie is er 
veel weerstand tegen samenwer-
kingsverbanden, maar je moet het 
zakelijk bekijken. Bovendien, hoe 
vrij ben je nog als het water je aan 
de lippen staat?’

Politie zoekt getuigen
aanvaring Nijmegen
NIJMEGEN

De waterpolitie zoekt getuigen van 
een aanvaring op de Waal bij Nij-
megen.
De aanvaring tussen twee binnen-
vaartschepen had plaats op 30 ok-
tober omstreeks 14.50 uur, ongeveer 
één kilometer bovenstrooms de ver-
keersbrug van Nijmegen. Een aan de 
rechteroever afvarend motorvracht-
schip kwam frontaal in aanvaring 
met een aan de rechteroever opva-
rende tanker. De waterpolitie doet 
een onderzoek naar de toedracht. 
Iedereen die iets over de aanvaring 
kan zeggen wordt  verzocht contact 
op te nemen met de waterpolitie in 
Tiel. Het bureau is telefonisch be-
reikbaar op 0344-614081. (MdV)

15 Minder vrije tijd sinds crisis 
op Jabo
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infrastructuur die het nieuwe haven-
terrein straks aansluit op de bestaande 
haveninfrastructuur. Hiervoor wordt 
onder meer begonnen met de bouw 
van een viaduct voor weg en spoor 

in de bocht van de N15 ter hoogte 
van de Slufter. Met deze projecten 
is een half miljard gemoeid.

Voor de harde zeewering aan de 
noordwestkant van de Tweede Maas-
vlakte, waar de golven bij storm het 
krachtigst zijn, is een nieuw ontwerp 
gemaakt: de zogenoemde ‘nieuwe 
dijk’. Die ziet er straks on-Neder-

lands uit. Hij wordt opgebouwd uit 
een zandlichaam afgedekt met een 
vier tot vijf meter dikke toplaag van 
keien, die los op elkaar komen te lig-
gen. De dijk krijgt dus geen gesloten 

bekleding. In totaal wordt circa zeven 
miljoen ton steen aangebracht. Vijf 
miljoen daarvan komt uit Europese 
steengroeven. De eerste lading stenen 
uit Noorwegen komt medio decem-
ber aan. De rest, twee miljoen ton, 
bestaat uit hergebruikte stenen uit 
de bestaande blokkendam rond de 
Maasvlakte. In het voorjaar van 2010 
begint aannemerscombinatie PUMA 

met het oppakken van deze blokken 
die enkele tientallen meters voor de 
nieuwe dijk in zee worden gelegd. 
Zij vangen daar bij een superstorm 
de eerste klappen op.
Tegelijkertijd wordt begonnen met 
de opbouw van de zogenoemde E-
Crane. Deze enorme kraan kan op 
63 meter vanuit het hart blokken van 
vijftig ton plaatsen en wordt speciaal 
voor de aanleg van de Maasvlakte 
gebouwd. De E-Crane begint in april 
2010 met het aanbrengen van beton-
blokken en breuksteen voor de harde 
zeewering.
De zeewering met los op elkaar lig-
gende keien is tientallen miljoenen 
euro’s goedkoper dan een traditionele 
bekleding en ecologisch gezien beter, 
omdat tussen dijklichaam en blokken 
een aantrekkelijke biotoop ontstaat. 
Het ontwerp van de nieuwe dijk ligt 

nu ter goedkeuring bij Rijkswater-
staat.

Ecometingen
Tijdens de bouw controleert het 
Havenbedrijf of de effecten op het 
ecosysteem van de Noordzee binnen 
de marges blijven die zijn voorspeld. 
Het leven op en in de zeebodem wordt 
periodiek op zo’n 300 locaties in kaart 
gebracht. Het slibgehalte van het zee-
water wordt gemeten en vergeleken 
met satellietfoto’s die op hetzelfde 
moment van de Noordzee geno-
men zijn, zodat in de toekomst het 
slibgehalte kan worden bepaald met 
satellietbeelden. Ook het onderwa-
tergeluid van de sleephopperzuigers 
wordt in de gaten gehouden om het 
zeeleven te sparen. Het totale monito-
ringsprogramma voor de aanleg kost 
ongeveer tien miljoen euro.
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 VerwacHte HoeVeeLHeid neersLag Van dinsdag tot en met aanstaande maandag. LucHtdruk en windkracHt Voor aanstaande zaterdag.

VerwacHting per district Voor komend weekeinde:
nederlandse binnenwateren: Zaterdag zuid, kracht 3 tot 4. Zondag zuidwest en aantrekkend tot af 

en toe vrij krachtig, kracht 5. 
nederlandse kust: Zaterdag zuidelijk, kracht 4. Zondag zuidwest en vrij krachtig tot 

krachtig (5-6 Bft). Golven 1,5 meter, zondag ruim 3 meter.
oostzee: West, kracht 5 tot 7. Zondag zuidelijk en afnemend naar matig tot vrij 

krachtig. Golven tussen 1 en 2 meter.
ierse zee: Zuidoost, kracht 7 tot 8. Zondag zuidwest en hard, kracht 7. Golven 2 

tot 3 meter, zondag 3 tot 5 meter. Keltische zee zondag storm.
Het kanaal: Zaterdag zuidoost, kracht 5. Golven rond 2 meter. Zondag zuidwest en 

hard tot stormachtig. Golven oplopend tot 4 meter.
golf van Biskaje: Zuid, veelal kracht 5 tot 6. Zondag zuidwestelijk en krachtig tot storm-

achtig. Golven 2 tot 5 meter, zondag 4 tot 8 meter.
westelijk deel middellandse zee: Zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en west. 's Middags 

lokaal even vrij krachtig. Golven tussen 0,5 en 1 meter. 

weeroVerzicHt:
Nog altijd draait de herfstmachine 
op volle toeren. Actieve lagedruk-
gebieden op de oceaan trekken 
vrij snel richting Europa en zorgen 
voor bewolking waaruit geregeld 
regen valt op de Britse eilanden, 
het uiterste westen van Frankrijk en 
het zuiden van Scandinavië. In de 
Benelux, Duitsland, Zwitserland, 
Oostenrijk en Tsjechië valt het eerst 
met de hoeveelheden regen erg 

mee doordat een krachtig hoge-
drukgebied is terug te vinden boven 
Italië. Dit hogedrukgebied schuift 
in de loop van het weekend naar 
de Balkan en verzwakt ook. De 
invloed van regenstoringen wordt 
daardoor vanaf zondag ook in 
Centraal-Europa een stuk groter. In 
het stroomgebied van bijvoorbeeld 
de Elbe, Rijn, Moezel en Maas valt 
de komende dagen niet echt heel 
veel regen. Na het weekend volgt 

wel vaker regen en uiteindelijk 
heeft dat ook enige invloed op de 
waterstanden al zullen deze zeker 
niet heel heftig stijgen. 
De opnieuw aantrekkende zuidwes-
tenwind voert nog altijd zeer zachte 
lucht aan. 

Deze verwachting is vrij betrouw-
baar.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

De economische crisis heeft geen 
invloed op het tempo van de aan-
leg waarmee de Rotterdamse haven 
twintig procent groeit. Het is een 
investering voor de lange termijn 
en de komende decennia voorziet 
het Havenbedrijf Rotterdam een 
structurele groei van de overslag, 
ongeacht de huidige conjuncturele 
teruggang.
Het eerste infrastructuurproject voor 
de haven is 11 november afgerond. 
Die dag trok aannemer Visser & 
Smit Hanab een 36 inch gasleiding 
van ruim 1200 meter via een boorgat 
onder de Yangtzehaven door. Dat was 
de laatste van zes boringen die moes-
ten worden uitgevoerd om kabels en 
leidingen, die nu nog in de leidingen-
strook langs de Europaweg liggen, 
naar een diepte van ruim veertig me-
ter beneden NAP te brengen, onder de 
kademuur van de Euromax-terminal 
door. De nutsbedrijven gaan nu de 
nieuwe kabels en leidingen aansluiten 
op de bestaande infrastructuur. Dat 
is nodig om het doorbaggeren van 
de Yangtzehaven, de nieuwe toegang 
tot de Tweede Maasvlakte, mogelijk 
te maken.

Eerste kademuur
Belangrijke mijlpalen in 2010 zijn 
de aanleg van de eerste kademuur 
voor Rotterdam World Gateway, de 
aanleg van de harde zeewering en de 

• Het nieuwe schiereiland ten zuiden van Hoek van Holland verandert de kustlijn van Nederland ingrijpend. (Foto Freek van Arkel/Havenbedrijf 
Rotterdam)

Havenbedrijf Rotterdam voorziet structurele groei overslag

Tweede Maasvlakte strak op schema
Door Hans Heynen

De aanleg van de Twee-
de Maasvlakte ligt strak 
op schema. Ruim een 
kwart van het zand ligt 
er inmiddels, waardoor 
een drie kilometer lang 
eiland en een ruim vier 
kilometer lang schier-
eiland zijn ontstaan in 
de Noordzee. Zeven 
hopperzuigers werken 
24 uur per dag aan het 
opspuiten van de nieu-
we haven waarvan de 
eerste containertermi-
nal, die van Rotterdam 
World Gateway, in 2013 
operationeel moet zijn.
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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 
Songa Trym  Hanoytangen Norway
Transocean Rather  Invergordon
GSF Monarch 53-14,88 N 003-59,26 E ACP
Rowan Gorilla 56-45,10 N 002-49,60 E

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

havens & vaarwegen

Zeeland vraagt
bergers offerte
voor 24-uurs
inzetbaarheid
TERNEUZEN

De Veiligheidsregio Zeeland wil 
afspraken maken met de sleep- 
en bergingsbedrijven over de 
inzet bij calamiteiten. De be-
langrijkste bergers in met name 
het Westerscheldegebied is ge-
vraagd offerte uit te brengen 
voor een 24 uurs-inzetbaarheid.

Over die ‘waakvlamfunctie’ wordt 
al decennia gepraat. Maar tot een 
sluitende regeling leidde dat nooit. 
Voorzitter Jan Lonink van de Vei-
ligheidsregio, ook burgemeester 
van Terneuzen, wil nu snel knopen 
doorhakken. ‘We hebben de bergers 
inderdaad om een offerte gevraagd 
voor het 24 uur stand-by zijn. Aan-
vankelijk dachten we aan de inzet 
van eigen middelen, maar dat is 
geldverkwisting als je beseft dat de 
bergers tientallen goed uitgeruste bo-
ten in het Westerscheldegebied heb-
ben liggen, met onder meer prima 
blusapparatuur. We willen met hen 
trouwens voor het hele Deltagebied 
afspraken maken.’
De belangrijkste bergers in het 
Westerscheldegebied, Multraship 
uit Terneuzen en de Unie van Red-
ding- en Sleepdienst (URS/Union) 
in Antwerpen, tegenwoordig een 
volle dochter van Smit in Rotterdam, 
zijn de belangrijkste kandidaten. De 
Veiligheidsregio wil snel beslissen 
nu er extra geld beschikbaar is via 
Binnenlandse Zaken, omdat de Delta 
als één van de grootste risicogebie-
den van Nederland geldt. Daarnaast 
zijn besprekingen met onder meer 
havenschap Zeeland Seaports en 
het Havenbedrijf Antwerpen, on-
danks de terughoudendheid van de 
Vlaamse havenbestuurders door de 
discussie over de verdieping, in een 
afrondend stadium. 
Ook Rijkswaterstaat wordt nauw 
betrokken bij de incidentbestrijding 
op het water. Daartoe wordt een be-
roep gedaan op de nieuwe patrouil-
levaartuigen, die Rijkswaterstaat nu 
laat bouwen. Die zouden volgens 
Lonink - mits aangepast - prima kun-
nen dienen als commandovaartuigen 
bij calamiteiten. (WB)

WADDENZEE 
Bocht van Watum; waarschuwing. In 
het vaarwater is zeer recent een ernstige 
verondieping geconstateerd midvaarwaters 
tussen de BW 3 en BW 4. De scheepvaart 
moet dit gebied met een zeer matige vaart 
passeren. 
Schuitengat noord oost; gewijzigde mar-
kering. De gele stompe ton SG 20 is verlegd 
in 53° 20,3415’ N-005° 11,7190’ E.
Zoutkamperlaag; waarschuwing. Tot 
22 november wordt zuid van de Z 9 in 
53° 25,5128’ N-006° 08,5685’ E, iets bo-
ven de zeebodem een kalibratieplatform 
geplaatst, gemarkeerd dmv. een noord-
cardinale ton. 
Zuidmeep; gewijzigde markering. De 
rode stompe ton ZM 8 is verlegd in 53° 
18,7167’ N-005° 22,5303’ E en vervangen 
door een rode stompe kunststof sparboei 
ZM 8.
EEMS
Borkum; bijzondere markering. Gele 
bolvormige lichtboei meet b uitgelegd in 
53° 44.1529’ N-006° 37.1744’ E (WGS 
84), karakter Fl(5) Y 20s, ter dekking van 
de golfmeetboei Borkum Noord in 53° 
45.120’ N-006° 37.312’ E.
IJSSELMEER
Toeloop naar Zuiderhaven in Breezand-
dijk; oefeningen. Schietproeven in de sec-
tor 163° - 225°, lengte 8000 m, hoogte 
10.000 m op 2 december van 10 tot 16 
uur en 3 december van 14 tot 23 uur. De 
oefeningen op 1 en 4 december vervallen. 
Info: beproevingsleider, 06 22 26 30 12.
GRONINGEN
Reitdiep; Pleiadenbrug; beperkte ser-
vice. Ivm. storing wordt de Pleiadenbrug 
tnb. alleen op afroep bediend om 10:15 
en 14:15 uur. Info: Havenkantoor, (050) 
367 89 10 en Centrale post brugbediening, 
(050) 318 85 00 of VHF 9.
FRIESLAND
Dokkumerdiep; Willem Loresluis; strem-
ming. Stremming Willem Loresluis op 20 
november van 8 tot 12 uur.
GELDERLAND
Maas-Waalkanaal; Weurt, sluis; gedeel-
telijke stremming. Stremming oostkolk 
Weurt op 8 december van 13 tot 19 uur.
UTRECHT
Kernhaven; Lage Weide, ligplaats; waar-
schuwing. Ivm. de mogelijke aanwezigheid 
van explosieven is het gebruik van het anker 
en spudpaal tnb. verboden in de havenin-
gang Lage Weide en de Kernhaven.
Merwedekanaal (benoorden de Lek); 
Noordersluis, Utrecht; stremming. Strem-
ming Utrecht Noordersluis tnb.
NOORD-HOLLAND
Afgesloten-IJ, Binnen-IJ of IJ; Oranje-
sluizen; gedeeltelijke stremming. Strem-
ming zuidkolk Oranjesluizen tnb.
Buitentoeleidingskanaal Middensluis; 
Middensluis, IJmuiden; gedeeltelijke 
stremming. Stremming IJmuiden Mid-
densluis op 16 december van 5 tot 23:59 
uur.
Zijkanaal D; Nauernaschebrug; geen 
bediening. Geen bediening en doorvaart-
hoogte max. KP+310 cm op 2 december 
van 8 tot 11 uur voor Nauernaschebrug.
ZUID-HOLLAND
Beerkanaal; hinderlijke waterbeweging 
vermijden. Hinderlijke waterbeweging 
vermijden tussen oeverfrontnummer 6360 
en 6400 t/m 30 november op werkdagen 
van 8 tot 18 uur. Permanent uitluisteren 
op VHF 66 van sector Europoort. Info: 
VHH., wachtchef Verkeersplanning, (010) 
252 28 01 of VHF 11 en HCC., wachtchef 
Verkeersplanning & Operaties, (010) 252 
24 00 of VHF 19.
Rietbaan; Strooppot; lokale scheepvaart-
voorschriften. Ivm. opname in de bijlage 
14 van het Binnenvaartpolitiereglement en 
saneringswerk is het vanaf 1 januari verbo-
den op de rivier de Rietbaan / Strooppot, 
of gedeelten daarvan, zonder vergunning 
ligplaats te nemen. Op een gedeelte van de 
vaarweg waar ligplaats nemen is toegestaan 
mogen een schip, een drijvend voorwerp 
en een drijvende inrichting, behoudens 
toestemming van de bevoegde autoriteit, 
niet aan herstelwerk worden onderworpen 
en of het laden, lossen of ontgassen laten 
plaatsvinden. Info: RVKC Dordrecht, VHF 
71 of (0800) 0236200.
Rijn-Schiekanaal; Nieuwe Tolbrug; 
geen bediening. Geen bediening Nieuwe 
Tolbrug op 12 december.
Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal; 
Voornse sluis; stremming. Stremming 
Voornse sluis van 7 t/m 14 december.
ZEELAND
Kanaal Gent-Terneuzen; Westsluis, Ter-
neuzen; gedeeltelijke stremming. Strem-
ming Terneuzen Westsluis op 26 november 
van 11 tot 15 uur en 27 november van 12:30 
tot 16:30 uur. Info: vkc Terneuzen, VHF 
11 of (0115) 68 24 00.
Tholensche Gat, Zoommeer; Berg-
sediepsluis; stremming. Stremming 
Bergsediepsluis op 14 en 15 december van 
7 tot 19 uur. Info: Hoofdoperator Bergs-
ediepsluis, (0111) 65 97 10, VHF 18.
Voorhavens Kreekraksluizen, Schelde-
Rijnverbinding; Kreekraksluizen; ge-
deeltelijke stremming. Stremming oost-
kolk Kreekraksluizen op 14 december 
van 8 tot 12 uur en stremming westkolk 
Kreekraksluizen van 12:30 tot 16:30 uur. 
Info: Kreekraksluizen, VHF 20, (0113) 
55 90 00.
NOORD-BRABANT
Zuid-Willemsvaart; Sluis 4; stremming. 
Stremming sluis 4 op 9 december van 7:30 
tot 9:30 en van 13:30 tot 15:30 uur. Re-
servedatum: 10 december van 7:30 tot 9:30 
uur. Info: Centrale bediening Schijndel, 
VHF 20 of (073) 549 83 19.
LIMBURG
Maas; sluis Belfeld; sluis Sambeek; be-
perkingen. Ivm. verondieping tnb. scheeps-

breedte max. 12 m middenkolk Belfeld en 
Sambeek en afmeerverbod voor schepen 
dieper dan 250 cm beroepsvaart gevaarlijke 
stoffen beneden sluis Belfeld en Sambeek. 
Dit wordt met borden aangegeven.
BELGIË
Bovenschelde; Ketelvaart; Leie; Muink-
schelde; diepgang. Voor de Lieve, de Leie 
(afwaarts K2 - doortocht Gent), Ketelka-
naal, de Muinkschelde en de Boven-Schelde 
(afwaarts de E3-sluis - doortocht Gent) in 
Gent tot 21 november 12 uur max. scheeps-
diepgang verminderd met 40 cm.
Haven van Antwerpen; Boudewijnsluis; 
stremming. Stremming Boudewijnsluis op 
19 november van 17 tot 22 uur.
Haven van Zeebrugge; werkzaamheden. 
Bijzondere voorzichtigheid t/m 30 juni. 
Er is gestart met de bouw van een brug 
over de westkant van het Verbindingsdok, 
nabij de ingang van het Boudewijnkanaal, 
die de noorderoever en de zuideroever van 
het dok verbindt. Het aanvullende bericht 
met de schetsen is aan te vragen bij het 
Infocentrum Binnenwateren (2009.4422.2) 
of te downloaden via www.infocentrum-
binnenwateren.nl
Kanaal Leuven-Dijle; Battelbrug; Hof-
stadebrug; Vaartkombrug; Wijgmaal-
brug; geen bediening. Geen bediening 
Wijgmaalbrug en Hofstadebrug op 10 de-
cember van 7 tot 19 uur en geen bediening 
Vaartkombrug op 11 december van 7 tot 19 
uur. Oponthoud Battelbrug tussen 10 t/m 
16 december tussen 7 en 18 uur.
Kanaal Leuven-Dijle; sluis Tildonk; 
stremming. Stremming sluis Tildonk van 9 
december 17 uur tot 14 december 7 uur.
Maas; spoorbrug Val Benoit (kmr. 107.5); 
beperkingen. Tot 30 november 23:59 uur 
voor spoorbrug Val Benoit bijzondere voor-
zichtigheid en snelheidsbeperking.
Sambre; sluis Thuin (kmr. 19.9); strem-
ming. Stremming sluis Thuin tot 22 no-
vember 23:59 uur.
Zeekanaal Brussel-Schelde; Brielenbrug; 
brug Humbeek; sluis Zemst; stremming. 
Van 11 december 8 uur tot 14 december 22 
uur stremming sluis Zemst en brug Hum-
beek en geen bediening Brielenbrug.
DUITSLAND
Accumer Ee; Ostfriesische Inseln; ge-
wijzigde markering. Verlegd: groene 
ton A1 in 53° 46.318’-007° 27.712’ E en 
rode drijfbaken A2 in 53° 46.246’-007° 
27.877’ E. De minst gepeilde diepte tus-
sen de tonnen A1 en A1a bedraagt SKN 
(LAT)-200 cm.
Algemeen; mededeling. Ivm. de groot-
schaligheid van het gebied is het niet mo-
gelijk om overal in het beheersgebied van 
de WSD Süd de zgn. Winterdienst volledig 
uit te voeren.
Aller; beschikbare waterdiepte. Ivm. wa-
terstandsverlaging beschikbare waterdiepte 
verminderd met 30 cm tussen kmr. 0 en 
14.7 tot 25 november 16 uur.
Britzer Verbindungskanal; stremming. 
Stremming tussen kmr. 28.3 en 31.7 van 4 
december 10 uur tot 7 december 8 uur.
Donau; ankeren verboden. Ankeren ver-
boden in Haven Straubing tnb.
Donau; Main; Main-Donaukanal; me-
dedeling. Ivm. de grootschaligheid van het 
gebied is het niet mogelijk om overal in 
de beheersgebieden van WSD Sud de zgn. 
Winterdienst volledig uit te voeren.
Donau; bericht ingetrokken. Het bericht 
over de betonning tussen kmr. 2256.5 en 
2294.1 is ingetrokken.
Elbe; doorvaartbreedte. Ivm. veranderin-
gen in de vaarweg doorvaartbreedte ver-
minderd met 10 m rechteroever tussen kmr. 
205.1 en 205.2 (vaarweg Gallin) tnb.
Elbe; doorvaartbreedte. Ivm. veranderin-
gen in de vaarweg doorvaartbreedte ver-
minderd met 8 m rechteroever tussen kmr. 
201.9 en 202.1 (vaarweg Elster) tnb.
Elbe; doorvaartbreedte. Ivm. veranderin-
gen in de vaarweg doorvaartbreedte ver-
minderd met 8 m linkeroever tussen kmr. 
199 en 199.7 (vaarweg Elster) tnb.
Elbe-Havel-Kanal; sluis Zerben (kmr. 
345.4); oponthoud. Oponthoud sluis Zer-
ben op 14 december tussen 8 en 16 uur.
Elbe Seitenkanal; hefwerk Luneburg-
Scharnebeck (kmr. 106.2); gedeeltelijke 
stremming. Stremming van de oost- of de 
westbak hefwerk Luneburg-Scharnebeck 
op 24 november, 8 en 22 december, 5 en 
19 januari, 2 en 16 februari, 2, 16 en 30 
maart, 13 en 27 april, 11 en 25 mei en 8 
en 22 juni van 7 tot 16 uur.
Main; sluis Kitzingen (kmr. 284); af-
meerverbod. Tot 31 december 22 uur voor 
sluis Kitzingen afmeerverbod linkeroever 
en doorvaartbreedte verminderd met 15 
cm.
Main-Donaukanal; sluis Leerstetten 
(kmr. 84.3); stremming. Stremming sluis 
Leerstetten van 10 december 22 uur tot 
11 december 2 uur. Normale meldplicht 
VHF 22.
Mittellandkanal; bericht ingetrokken. De 
beperkingen tussen kmr. 243.8 en 244.6 zijn 
opheven. Extra meldplicht VHF 10.
Mittellandkanal; afmeerverbod. Afmeer-
verbod ligplaatsen Fallersleben zuid tussen 
kmr. 240.9 en 241.5 t/m 20 november. Het 
aan- of van boord zetten van auto’s is niet 
mogelijk.
Mittellandkanal; afmeerverbod. Afmeer-
verbod afvaart tussen kmr. 299 tot 299.6 
(ligplaats Haldensleben) tnb.
Mittelweser; sluis Dorverden (kmr. 2); 
sluis Drakenburg; sluis Landesbergen; 
sluis Langwedel; sluis Petershagen; sluis 
Schlusselburg; beperkingen. Bijzondere 
voorzichtigheid tot 15 april 22 uur voor 
sluizen Petershagen, Dorverden, Lan-
desbergen, Langwedel, Schlusselburg en 
Drakenburg.
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Voorrangsregels
Iedere Nederlander wordt ge-
acht de wet te kennen; dit geldt 
ook voor iedere schipper. Het is 
in de praktijk natuurlijk zo, dat 
iedereen niet op de hoogte is 
van alle wetgeving. Dat is ook 
niet nodig, want er bestaat veel 
wetgeving voor zaken waar me-
nig Nederlander in de praktijk 
niets mee te maken heeft. 

Kennis van het BPR is voor een bus-
chauffeur overbodige ballast, tenzij 
hij met een bootje gaat varen. Voor 
een binnenschipper is dit echter wel 
van belang. Zeker zo belangrijk is 
ook de wijzigingen in de wetgeving 
bij te houden. De basis zal niet zoveel 
veranderen, maar er zijn wel regel-
matig wijzigingen in onderdelen en 
aanverwante wetgeving.
Het BPR en het RPR regelen de 
vaart op de Nederlandse openbare 
binnenwateren, maar er zijn enkele 
uitzonderingen. In dit geval zal ik 
mij beperken tot de Eems en met 
name de haveningang van Delfzijl, 
hier is het Scheepvaart Reglement 
Eemsmonding (SRE, in aanvulling 
op de internationale bepalingen) van 
toepassing. Hier gelden in tegen-
stelling tot het BPR en RPR andere 
voorrangsregels voor met name de 
aanloop van de haveningang van 
Delfzijl.

Gaatje Bocht
Het SRE zal misschien als naam wel 

bekend zijn, maar de inhoud wil nog 
wel eens verschillend worden uit-
gelegd. In de praktijk wordt er nog 
weleens voorrang genomen door de 
een of andere partij, hetgeen niet al-
tijd wordt gewaardeerd. Het betref-
fende gebied voor de ingang van de 
haven loopt globaal van het westelijk 
havenhoofd, via 51-PS 1 , 53-PS 2 
naar het oostelijk havenhoofd.

Het reglement zegt, dat inkomende 
vaart voorrang heeft op schepen die 
de haven willen verlaten. De schepen, 
die reeds in het bovengenoemde ge-
bied varen, hebben voorrang op sche-
pen die uit de Dollard of de Bocht 
van Watum het gebied willen invaren. 
Schepen die door Gaatje Bocht va-
ren hebben voorrang op schepen die 
Gaatje Bocht invaren.
De scheepvaart dient zich tijdig te 

melden voordat het gebied wordt 
ingevaren. De aanwijzingen van de 
bevoegde autoriteit Ems Traffic moe-
ten tijdig worden opgevolgd. Ems 
Traffic is te bereiken op VHF 20 of 
21.  Delfzijl Radar werkt op VHF 03 
en bestrijkt het Zeehavenkanaal. 
Ter verversing van de gegevens in 
de grijze massa, hebben de bevoegde 
autoriteiten een brochure uitgegeven, 
waarin de situatie aan de hand van 
een detailkaart wordt verduidelijkt. 
Deze brochure kan worden aange-
vraagd bij Groningen Seaports en 
provincie Groningen en kan ook 
op de zeesluis in Delfzijl worden 
verkregen.

Kruisingen
Een kwestie, die niet altijd duidelijk 
is, betreft de verhouding hoofd-ne-
venvaarwater in Friesland. Het gaat 
hier met name om het Prinses Mar-
grietkanaal en de zijkanalen. Er staan 
geen borden bij de kruisingen van 
de zijkanalen met het PM-kanaal, 
hetgeen volgens de provincie geen 
probleem is. Op basis van de geo-
grafische omstandigheden is men 
van mening, dat de situatie duide-
lijk is. 
In de praktijk blijkt dat de situatie nog 
weleens verkeerd wordt ingeschat. 
Door adequaat handelen is groot on-
heil voorkomen, maar daarmee is niet 
gezegd dat het dus wel meevalt. 
Het plaatsen van verkeersborden stuit 
op bezwaren van de provincie, men 
wil Friesland niet ontsieren met on-
natuurlijke verkeersborden.

Hoe er ook wordt gedacht over ver-
keersborden langs het vaarwater, er 
zal toch iets gedaan moeten worden 
om de risico’s bij deze kruisingen 
te verminderen. Een oplossing zou 
kunnen zijn, dat er een verkeersbe-
sluit wordt uitgevaardigd, waarbij het 
Prinses Margrietkanaal als hoofd-
vaarweg wordt gekwalificeerd. Dit 
houdt in, dat alle andere vaarwegen 
die het PM-kanaal kruisen neven-
vaarwater zijn.
In theorie kan dit een oplossing 
zijn. In de praktijk moet dat nog 
blijken. Er varen immers veel on-
ervaren recreatieschippers op de 
Friese wateren. Velen zullen zich, 
voor ze zich naar Friesland begeven, 
niet gaan verdiepen in de specifieke 
verkeerssituaties, met alle gevolgen 
daarvan.
Er is daarbij een mooie rol weggelegd 
voor de jachtverhuurders in Fries-
land. Als de huurder voor vertrek 
deugdelijk wordt voorgelicht over 
enige specifieke verkeerssituaties 
in de provincie, kan waarschijnlijk 
groter onheil worden voorkomen. 
Een voorlichtingscampagne, waarbij 
ook wordt gewezen op het vrijhou-
den van het midvaarwater zou niet 
overbodig zijn.

Een samenwerking van provincie, 
KLPD en gezamenlijke waterecre-
atieondernemers zou misschien tot 
een mooi resultaat kunnen leiden. 
Veilig varen doen we samen!

Frans Bieze

de Regiovertegenwoordiger

KONINKLIJKE ScHUTTEVAER

Molengat verzandt
DEN HELDER

Vaargeul het Molengat bij Texel 
wordt nog dit jaar gedeclasseerd 
tot nevenvaarwater.

Reden is dat de veiligheid van de 
scheepvaart niet meer kan worden 
gegarandeerd doordat de vaarweg 
steeds smaller en ondieper wordt.
Het Molengat, de vaarweg rond de 
zuidpunt van Texel, loopt langs de 
grote zandplaat die de Razende Bol 
wordt genoemd. Deze verplaatst zich, 
evenals de tussenliggende vaarweg, 
steeds meer richting Texel. Bij de 
laatste peiling in september bleek 
de maximale breedte op sommige 
plaatsen nog maar 45 meter te be-
dragen. De diepte lag tussen de 4,50 
en 6,50 meter.
Vooral bij windkracht 5 of meer komt 
het steeds vaker voor dat schepen de 
bodem van het Molengat raken en 
vastlopen. Bevoorradingsschepen, 
grotere vissersvaartuigen en mari-
neschepen mijden deze vaarweg al 
langer. Voor de Helderse en Texelse 
vissers die boven de Waddeneilanden 
of in de Duitse Bocht willen vissen, 
betekent dit ruim een uur omvaren via 
Marsdiep, Breewijd en Schulpengat. 
Kleinere vissersvaartuigen en jach-
ten maken nog wel gebruik van de 
vaarweg. Volgens Rijkswaterstaat is 
uitbaggeren geen optie. Dit zou zeker 
tweemaal per jaar moeten gebeuren 
en dat weegt niet op tegen de ba-
ten. Besloten is de huidige verlichte 
betonning te vervangen door blinde 
betonning. Bij slecht zicht zullen ge-
bruikers van het Molengat op hun 
radar zijn aangewezen. (PAS)
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De rechter verweet de beklaagde na-
latigheid, maar oordeelde dat geen 
sprake was van opzet. De veroorde-
ling is mild, omdat de kapitein een 
celstraf tot maximaal tien jaar boven 
het hoofd hing. Zijn collega werd 
vrijgesproken, omdat hij tijdens het 
laden niet verantwoordelijk was en 
tijdens het ongeluk geen dienst had 
en lag te slapen.
De schadeclaims die voortvloeiden 
uit het ongeval worden in latere ci-
viele processen behandeld. Omdat 
een deel van de 32 containers zoek 
raakte in de Rijn, werd de rivier zes 
dagen lang gestremd en lagen uit-
eindelijk 550 schepen te wachten. 
De schade liep in de miljoenen en 
bestond uit de berging van de be-
schadigde lading van de Excelsior, 
maar vooral uit het verlies aan in-
komsten voor de wachtende bin-
nenvaartondernemers.

Stabiliteit
De openbare aanklager verweet 
beide kapiteins onder meer dat geen 
stabiliteitsberekening is gemaakt. 

Het schip had volgens hem zonder 
die berekening helemaal niet aan de 
vaart van Mannheim naar Rotterdam 
mogen beginnen. Bovendien zou het 
schip bij het begin van de reis al 
niet stabiel hebben gelegen. Er was 
ballast aan één kant gezet om het 
recht te trekken.
De 66-jarige kapitein in de beklaag-
denbank vond dat hem niets te ver-
wijten viel. ‘Het schip lag stabiel’, 
zei hij op de eerste procesdag. Na-
dat hij van de Neckar de Rijn was 
opgevaren, had hij zelfs nog een 
‘slingervaart’ ondernomen om de 
stabiliteit te testen en die had volgens 
hem goed uitgepakt.

Hij meldde geen stabiliteitsbere-
kening te hebben gemaakt omdat 
zijn jarenlange (schadevrije) erva-
ring hem had geleerd dat dat geen 
zin had. De opgegeven gewichten 
zouden sowieso niet kloppen, om-
dat veel containers vaak tot vijf ton 

meer wegen dan staat aangegeven. 
Zijn advocaat voegde daaraan toe 
dat de gewichtsopgaves vaak te 
laag zijn, omdat zo geld kan wor-
den bespaard. Volgens hem is een 
stabiliteitsberekening weliswaar 
voorgeschreven, maar onzinnig. 
Het gerechtshof deelde deze mening 
niet en was van oordeel dat er wel 
een stabiliteitsberekening plaats had 
moeten vinden en dat de kapitein 
zich strafbaar heeft gemaakt door 
deze niet uit te voeren.

Eén van de matrozen meldde de 
rechtbank dat hij vanaf het begin 
‘geen goed gevoel’ had gehad over 
de belading. Het schip zou scheef 
hebben gelegen en de lading was 
volgens hem kennelijk in bewe-

ging gekomen. ‘Ik heb niet eerder 
meegemaakt dat containers zo scho-
ven’, verklaarde hij als getuige in 
de rechtbank.
Ter hoogte van Zündorf bij Keulen 
constateerde de kapitein dat het 
schip, ondanks de ballast, weer 

slagzij begon te maken. Hij besloot 
op te draaien en voor anker te gaan. 
Bij die manoeuvre ging de lading 
vervolgens fataal schuiven. Aan 
boord ontstond volgens één van de 
matrozen een ‘heilloze chaos’. De 
man bevond zich in de machineka-
mer en moest dekking zoeken voor 
allerhande vallende materialen en 
schuivende machines, waardoor ook 
lekkage ontstond.
Dat het zo mis ging volgens de 
kapitein niet te voorzien geweest. 
Hij verklaarde dat een scheur in het 
voorschip oorzaak van het ongeval 
moet zijn geweest, maar daar ging 
de rechter niet op in.
De kapitein was na het ongeval vol-
komen van slag en moest zich onder 
psychische behandeling stellen. Hij 

heeft sindsdien niet meer gevaren en 
is inmiddels met pensioen.
De rechtszaak tegen hem had plaats 
op 6, 9 en 16 november, waarbij drie 
deskundigen en twintig getuigen 
werden gehoord.

Civiele processen
Met deze uitspraak is de zaak nog 
niet klaar. Veel binnenvaartonderne-
mers en rederijen hebben namelijk 
een civiele claim gelegd voor scha-
devergoeding vanwege de stremming 
van zes dagen. Bijna alle Duitse bin-
nenvaartadvocatenkantoren hebben 
wel één of meerdere claims liggen 
en die zaken worden de komende 
tijd behandeld. Het is waarschijnlijk 
zo dat de werkgever van de kapitein 
de schadeclaims tegemoet kan zien. 
Meestal zijn werkgevers voor geval-
len als deze verzekerd.

Het oordeel van de rechter mag ei-
genlijk geen invloed hebben op de 
civielrechtelijke zaken. Bewijzen uit 
een strafzaak mogen bij een civiele 
zaak in principe niet worden over-
genomen. In de juridische praktijk 
worden dezelfde getuigen opnieuw 
gehoord. Naast de claims van de bin-
nenvaart eist het Wasser- und Schif-
fahrtsamt Köln 727.000 euro voor 
kosten van de berging.

Behandeling schadeclaims stremming Rijn volgt later

Ladingverlies komt kapitein Excelsior
te staan op boete van 3200 euro
Door Marja de Vet

Het Schiffahrtsgericht in Duisburg-Ruhrort heeft 
één van de twee kapiteins van het Duitse contai-
nerbinnenvaartschip Excelsior maandag veroor-
deeld tot een boete van 3200 euro. Hij werd schul-
dig bevonden aan het in gevaar brengen van het 
scheepvaartverkeer en het veroorzaken van water-
verontreiniging. Het schip verloor in maart 2007 
32 containers in de Rijn bij Keulen.

‘Stabiliteit moet altijd
worden berekend’

Urk  •  Enkhuizen  •  Zwartsluis  •  Harlingen  •  Palma de Mallorca

www.pietbrouwer.nl
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Door Heere Heeresma jr.

Het ene bunkerbedrijf is het an-
dere niet. Het aanbod aan pro-
ducten mag hetzelfde lijken, de 
organisaties achter de bedrijven 
zijn dat niet. Zo maakt bunker-
bedrijf Reinplus Vanwoerden, 
kortweg Reinplus, deel uit van 
de North Sea Petroleum Hol-
ding, waardoor het ‘bovenop 
de oliebronnen zit’ en scherpe 
prijsafspraken met haar klanten 
kan maken.

Kadima betekent Voorwaarts in het 
Hebreeuws en is de naam van het 
990 ton metende beunschip dat bij 
het Amsterdamse bunkerstation van 
Reinplus gasolie ligt te bunkeren. 
‘Die naam heeft niets met onze chris-
telijkheid te maken’, vertelt schip-
per Chris Hovestadt. ‘Het leek mijn 
vrouw Rianne en mij gewoon wat 
origineler dan Avanti of En Avant.’ 
Hovestadt is vaste klant bij bun-
kerbedrijf Delta in Dordrecht, dat 
gelieerd is aan Reinplus. ‘Daar gaat 
de rekening naartoe’, zegt Hovestadt, 
die zeer tevreden is over de prijzen 
en de service bij Reinplus.
Ten opzichte van de twee andere bun-
kerbedrijven in het Amsterdamse, 
Fiwado en Slurink, lijkt de vestiging 
van Reinplus iets minder gunstig 
gelegen. Liggen de twee collega’s 
aan de vaarroute Utrecht-IJsselmeer-
Amsterdam, Reinplus ligt alleen aan 
de route Utrecht-Amsterdam danwel 
IJsselmeer-Amsterdam. Maar het ef-
fect blijkt mee te vallen. Filiaalma-
nager Justus Martens (1976), die met 
Ariejan Berkouwer, Stefan Broer en 
Piedro van der Gracht het bunkersta-

tion bemant, vertelt dat zijn klanten 
op de route Utrecht-IJsselmeer die 
honderd meter wel even omvaren. 
‘Bij ons liggen ze ook rustiger. Het 
water is hier breder, dus is er minder 
zuiging.’
Van de kredietcrisis merkt Martens 
vooral iets door de verhalen van 
schippers, zoals Hovestadt, die nog 
wel genoeg werk heeft, maar van 
de prijzen niet vrolijk wordt. ‘Maar 
we pompen net zoveel gasolie als 
vorig jaar. Om onduidelijke rede-
nen, want we hadden verwacht dat 
het zou teruglopen. Maar het gaat 
eigenlijk prima.’ Hij zit dan ook met 
smart te wachten op de tanker voor 
de wekelijkse bevoorrading van de 
acht ‘tengen’ met hun gezamenlijke 
capaciteit van 650 kuub gasolie

Zwarte lijst
Mag de omzet van gasolie in Am-
sterdam dit jaar gelijk zijn geble-
ven, Reinplus als geheel - vijftien 
vestigingen in Nederland en Duits-
land - deelt wel degelijk de pijn die 
de binnenschippers voelen nu het 
vervoer met zo’n twintig procent 
is teruggelopen, zo bevestigt direc-
teur Ben van Kol (1963) vanuit het 
hoofdkantoor in Zwijndrecht. ‘We 
merken dat de omzetten teruglopen, 
maar omzet die er niet is, kunnen 
we ook niet scoren. Het is een zaak 
van de kosten beheersen. Wat service 
en openingstijden betreft, verandert 
er niets.’
Hoe zit het eigenlijk met die zwarte 
lijst van wanbetalers, die de bran-
chevereniging van bunkerbedrijven 
NOVE bijhoudt? Voor de zomer 
stonden er nog nauwelijks namen 
op. Hoeveel zijn het er nu? ‘Bij mijn 

weten is dat aantal op de vingers van 
een hand te tellen’, zegt Van Kol. 
‘Er wordt door ons alleen gebruik 
van gemaakt als wij het hele traject 
van herinneringen en aanmaningen 
hebben doorlopen. Pas als het er-
naar uitziet dat het geen vruchten 
gaat afwerpen, geven we aan dat 
plaatsing op die lijst een mogelijk 
gevolg kan zijn.’
Kan de kredietcrisis aanleiding zijn 
voor een fusie tussen bunkerbedrij-
ven? ‘Daar is bij ons ook weleens 
over gedacht, maar het is niet ac-
tueel. En groter is niet altijd beter, 
hè?’

Scherpe prijzen
De concurrentie tussen de bunkerbe-
drijven is een dagelijks gevecht. Kan 
een schipper scherpe prijsafspraken 
maken bij Reinplus? ‘Dat is de da-
gelijkse praktijk. Als een afnemer 
interesse heeft in een bepaalde gas-
olieprijs voor een langere periode, 
dan dekken wij ons daarvoor in op de 
International Commodity Exchange 
in Londen. Het kan zijn dat gasolie 
in de toekomst duurder of goedkoper 
wordt. Wij bieden de klant de ge-
middelde prijs aan en hij dient zich 
te committen voor de afname van 
een bepaald volume per maand in 
die periode. Dat wordt contractueel 
vastgelegd.’
Kan Reinplus scherpere prijzen 
maken dan de concurrentie? ‘Wij 
zijn onderdeel van een wat groter 
concern waarin ook gasolietraders 
actief zijn, North Sea Petroleum Hol-
ding. Die traders zitten bovenop de 
bron. Dat betekent dat binnen onze 
groep diverse grote gasoliecontrac-
ten worden beheerd. Wij hebben die 

traders dus in huis en zitten meer op 
de beurs dan de anderen.’
De kwaliteit van gasolie staat ter dis-
cussie in de binnenvaart. Hoe zit het 
met de gasolie van Reinplus? ‘Wij 
leveren Esso en die staat bekend als 
een van de majors met een betere 
kwaliteit. Negen van de tien keer 
leveren wij een kwaliteit die vooruit-
loopt op de ontwikkeling. Zo krijgen 
onze klanten nu al gasolie met een 
vrij laag zwavelgehalte, waar andere 
maatschappijen pas over een halfjaar 
of een jaar aan toe zijn. Daar betaalt 
de klant niets extra voor.’

Houdt Van Kol rekening met al-
ternatieve brandstoffen in de toe-
komst, zoals aardgas en waterstof? 
‘Persoonlijk geloof ik niet in een 
omschakeling naar waterstof en 
aardgas is nog een Ver van ons 
bed-show.’

Afvalstoffen
De financiering van de afvalafgifte 
van de binnenvaart met een heffing 

van 7,50 euro per kuub gasolie geeft 
veel onvrede. Wat vindt Van Kol 
daarvan? ‘Dat verdrag dateert, meen 
ik, uit 1993. Een koppeling dom-
weg aan het gasolieverbruik is zwaar 
achterhaald en niet correct. Met de 
huidige technologie produceert een 
schip dat meer gasolie verbruikt niet 
noodzakelijkerwijs ook meer afval. 
Een schipper zou korting moeten 
krijgen als hij kan aantonen dat hij 

een zuiniger motor heeft of minder 
brandstof verbruikt.’
Vroeger mocht je afgewerkte olie en 
bilgewater kostenloos ‘teruggeven’ 
aan het bunkerstation. Zou Van Kol 
deze service leveren als het weer 
mocht? ‘Ik denk het niet. Dat heeft 
te maken met de complexiteit van de 
vergunningen die je daarvoor nodig 
hebt. Ik denk dat het beter bij gespe-
cialiseerde bedrijven kan.’

Omzet Reinplus Vanwoerden Amsterdam blijft gelijk

Bunkerbedrijf bovenop de oliebron

• Filiaalmanager Justus Martens (rechts) en zijn collega’s Ariejan Berkouwer en Stefan Broer bemannen het 
bunkerstation van Reinplus Vanwoerden in Amsterdam. (Foto Ernst van Deursen)

Door Hans Heynen

ROTTERDAM

Het containerkraanschip Trans-
ferium (95,50 x 11,55, 2400 ton, 
164 teu) is vorige week in Rot-
terdam gedoopt. Het schip is 
eigendom van Mercurius Ship-
ping en de broers Rolf, Henk en 
Benjamin Teekman uit Kampen. 
Zij verzorgen ook de exploitatie 
van het eerder in de vaart geko-
men kraanschip Mercurius Am-
sterdam.

De Transferium zal voornamelijk 
worden ingezet in Rotterdam voor 
deur-tot-deurvervoer van containers 
van aan het water liggende bedrijven. 
Ook de Amsterdamse Haven inves-
teerde in het project. De Transferium 
wordt bevracht door MCT Lucassen, 
dat deel uitmaakt van de Mercurius 
Groep.

Robert Jan Zimmerman van Mer-
curius noemde de Transferium het 
slimmere zusje van de Mercurius 
Amsterdam. Zo heeft de kraan een 
groter bereik en zorgt een stabili-
teitssysteem dat het schip tijdens 
lossen en laden stabiel blijft liggen. 
De kraan kan 22 containers per uur 
verzetten en heeft een volautomati-
sche spreader voor containers van 
20 tot 45 voet. Terugkijkend op de 
ontwikkeling met de Mercurius 
Amsterdam stelde Zimmerman 
dat het de eerste twee jaar moeilijk 
was voldoende kraanwerk te krijgen. 
‘Het bleek lastig watergebonden be-
drijven over te halen om over een 
andere mogelijkheid in de keten na 
te denken. Om de binnenvaart en de 
kraanschepen op de kaart te zetten 
bij de logistieke managers was en 
niet zozeer een modal shift nodig, 
maar een mental shift, een andere 
manier van denken. Uiteindelijk 

hebben we daarbij onze pijlen meer 
gericht op de Rotterdamse regio en 
container voor container de harten 
van de logistieke afdelingen in de 
regio veroverd. Toen wij merkten 
dat het concept aansloeg hebben wij 
snel een tweede schip in opdracht 
gegeven bij onze scheepswerf in Ser-
vië. Het niveau en de frequentie van 
onze dienstverlening verbetert met 
deze uitbreiding. Wij kunnen nu een 
hogere mate van bedrijfszekerheid 
bieden richting onze klanten’, aldus 
Zimmerman.
De beide kraanschepen kunnen ook 
worden ingezet voor overslag van 
containers van de wal naar andere 
schepen, voor locale hijswerkzaam-
heden en voor bergingswerk, zoals 
recent bij de Uniportterminal en bij 
het lichten van een vastgelopen con-
tainerschip bij Moerdijk.  (HH)

www.mercurius-group.nl
• De Mercurius Amsterdam doopte haar nieuwe zus Transferium door met haar kraan de champagnefles tegen de 
boeg kapot te slaan, waarna de schepen een demonstratie van hun kunnen gaven. (Foto Roger van der Kraan)

‘Toen het concept aansloeg snel een tweede kraanschip besteld’

Zusje voor Mercurius Amsterdam

Door Erik van Huizen

ZWOLLE

Schepen van 700 ton kunnen 
binnen vier jaar hun lading ver-
voeren over kanaal Almelo-De 
Haandrik. De provincie gaat het 
kanaal uitbaggeren, wachtplaat-
sen aanpassen en aanleggen en 
vijf bruggen vervangen.

Daarnaast hebben Gedeputeerde 
Staten besloten per direct koppelver-
banden op het kanaal toe te staan. 
Dit betekent dat er meer containers 
kunnen worden vervoerd.
Om het kanaal geschikt te maken 
voor 700-tonners laat de provincie het 
ongeveer een halve meter dieper uit-
baggeren. Ook wordt de bodem van 
het kanaal enkele meters verbreed. 
Verder gaat de provincie bruggen 
voorzien van wachtplaatsen en vijf 
beweegbare bruggen in Ommen en 
Hardenberg worden vervangen om de 
doorvaartbreedte te vergroten.
De werkzaamheden kosten circa 

negentien miljoen euro en zijn naar 
verwachting op 1 januari 2014 af-
gerond. Tijdens de werkzaamheden 
wordt het kanaal niet gestremd, wel is 
oponthoud mogelijk of bijvoorbeeld 
tijdelijke éénrichtingsvaart.
Gedeputeerde Job Klaasen: ‘De ont-
wikkelingen rond kanaal Almelo-De 
Haandrik zijn het resultaat van een 
goede samenwerking tussen over-
heid, bedrijfsleven en scheepvaart. 
Door het aanpassen van deze vaar-
route stimuleren we als Overijssel 
het goederenvervoer over water. Dit 
is niet alleen belangrijk voor de eco-
nomische ontwikkeling in dit gebied, 
maar ook goed voor het milieu en 
de bereikbaarheid. Elke 700-tonner 
betekent 35 vrachtwagens minder 
op de weg.’
Afgelopen voorjaar hebben drie 
proefvaarten plaatsgehad met kop-
pelverbanden van 110 meter. Die 
zijn volgens de provincie succesvol 
verlopen. Daarom is besloten dit type 
vervoer onder voorwaarden toe te 
staan. (EvH)

Koppelverbanden onder voorwaarden toegestaan

700-tonners in 2014 over
kanaal Almelo-De Haandrik

Israëliërs pakken
Duits wapenschip 
BERLIJN

De Israëlische marine heeft on-
langs bij Cyprus het Duitse ms 
Francop opgebracht. 

Zaanstreek-voorman
Majoor overleden

KROMMENIE  

Oud-voorzitter Piet Majoor 
van Koninklijke Schuttevaer 
afdeling Zaanstreek is zater-
dag 14 november overleden. 
Hij werd 73 jaar. 

  
De oud-chef van de havens, 
bruggen en markten van de 
gemeente Zaanstad was tien 
jaar voorzitter van Schuttevaer 
Zaanstreek. Majoor bleef ook na 
zijn pensionering betrokken bij 
nautisch-technische zaken, zoals 
de bouw van de Bernhardbrug en 
de Julianabrug. Hij nam deel aan 
het Zaanoverleg van de Kamer 
van Koophandel en was lid van 
de ijsbestrijdingscommissie. In 
februari trad hij om gezondheids-
redenen af als voorzitter van de 
Schuttevaer-afdeling. (DvdM)

Bij een doorzoeking waren veertig 
containers met 300 ton wapens en 
munitie gevonden. De lading zou 
bestemd zijn voor Hesbollah in Li-
banon. De actie had circa honderd 
mijl uit de kust van Israël plaats. De 
Francop werd naar Ashdod gediri-
geerd. (MP)

Container overboord

SCHIEDAM 14/11 - In Schiedam is 
zaterdagavond een container van een 
binnenvaartschip gevallen. De contai-
ner was niet goed geborgd. Door de 
hevige wind sloeg deze overboord.

www.mediatv.nl

VNF-evenement

PARIJS 16/11 - VNF Intermodal Mee-
tings 2009, het eerste business eve-
nement dat intermodale en interna-
tionale platformen volledig integreert 
wordt 8 en 9 december gehouden 
in Palais des Congrès in het Franse 
Colmar.

www.transport-online.nl

Urker nieuwbouw

URK 14/11 - Voor de 300 ton we-
gende Main VIII was het woensdag 
spannend. Het dubbelwandige milieu-
schip maakte namelijk haar technische 
proefvaart in de Urkervaart. Urker be-
drijven bouwden het schip in opdracht 
van Maritieme Afvalstoffen Inzameling 
Nederland (MAIN) in Amsterdam.

www.opurk.nl

Superjachten

ABU DHABI 15/11 - Twee voormalige 
fregatten van de Nederlandse marine 
worden in Adu Dhabi omgebouwd 
tot megajachten. Zo is het megajacht 
Swift 141 de voormalige Hr.Ms. Piet 
Hein, een 141 meter lang fregat uit 
de Kortenaer-klasse van de Koninklijke 
Marine. Het is in 1998 verkocht aan de 
Verenigde Arabische Emiraten.

www.technischweekblad.nl

Braziliaanse order

ROTTERDAM 13/11 - Van Oord heeft 
opnieuw een grote order verworven 
in Brazilië. Voor 35 miljoen euro gaat 
het concern baggeren in de haven 
van Suape. De werkzaamheden be-
ginnen volgende maand en duren 
een half jaar.

www.cobouw.nl

Julianasluis

DEN HAAG 13/11 - De tweede Julia-
nasluis bij Gouda komt er. Dat hebben 
Provinciale Staten van de provincie 
Zuid-Holland besloten. Beroeps- en 
recreatievaart nemen in de komende 
jaren toe, maar de huidige sluis kan 
die vraag niet aan. 

www.zuid-holland.nl

CBOB-bezwaren

ROTTERDAM 13/11 - De aangekon-
digde demonstratie van de binnen-
vaart in Brussel op 16 november kan 
volgens de Christelijke Bond van On-
dernemers in de Binnenvaart (CBOB) 
voor verwarring zorgen. De bond is 
ook tegen de oproep het schip stil 
te leggen. ‘Van oudsher en uit prin-
cipe zoekt de CBOB het overleg om 
gezamenlijk met andere organisaties 
en naar oplossingen te zoeken en de 
overheid en de politiek te bewegen 
tot het nemen van ondersteunende 
maatregelen.’

www.schuttevaer.nl

Havengeld Hamburg

HAMBURG 13/11 - De haven van 
Hamburg ziet af van verhoging van 
de havengelden tot en met 2011. 
Hamburg reageert daarmee op de 
korting op de havengelden die Rot-
terdam heeft aankondigd.

www.nieuwsbladtransport.nl

Antipiraterijmissie

DEN HELDER 13/11 - Nederland wil 
met twee marineschepen een vervolg 
geven aan operatie Atalanta, de mari-
tieme antipiraterijmissie van de Euro-
pese Unie voor de kust van Somalië. 
Hr. Ms. Tromp en Hr. Ms. Johan de 
Witt worden vanaf februari tot medio 
juni 2010 na elkaar ingezet.

www.defensie.nl

Kade HoogTij

ZAANSTAD 13/11 - Noord-Holland 
kent 500.000 euro subsidie toe voor 
de aanleg van 950 meter kade bij 
het duurzame bedrijvenpark Hoog-
Tij (Zaanstad) aan het Noordzeeka-
naal.

www.binnenvaartkrant.nl

Uitverkoop

ROTTERDAM 12/11 - Wie zijn slag wil 
slaan op het gebied van tentoonstel-
lingsrekwisieten en maritieme litera-
tuur, moet zondag 22 november in 
het Maritiem Museum Rotterdam zijn. 
Het museum verkoopt zijn ‘dubbele’ 
maritieme boeken, tijdschriften en af-
fiches. Bezoekers zijn welkom vanaf 
11 uur.

www.maritiemmuseum.nl
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Wij bieden in onze afgesloten haven in 's Gravendeel
oplegmogelijkheden voor schepen, pontons en ander
drijvend materieel.
De haven heeft een oppervlakte van 90.000 m2 en is
geschikt voor schepen met een diepgang tot 4,5 m.

Voor meer vrijblijvende informatie en tarieven, neem
contact op met 

Unifleet BV
t.a.v. Gerard Heuvelman

T : 0180-445888
F : 0180-553737
M : 06-55872225
E : ghh@unifleet.nl
W: www.unifleet.nl/harbour

Ligplaats nodig?
Voorzieningen:
• 700 m drijvende aanlegsteigers;
• 220V/380V walaansluitingen;
• Walkraan (20 ton);
• Drijvende kraan (6 ton);
• Roro-steiger;
• Afsluitbare haven;
• Afgesloten opslagterrein.Rotterdamseweg 466, 2629 HJ Delft, tel. 015-2560016

www.scheepswerf-bocxe.nl

* Alle reparaties aan uw schip zowel
onder als boven de waterlijn

* Nieuwbouw bedrijfsvaartuigen en 
passagiersschepen

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

SCHEEPSBETIMMERING

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

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

PIU ALLEGRO
SCHEEPSMAKELAARDIJ

Courtier en Bateaux

Meerdere Spitsen en Kempenaars in bemiddeling
357t, 1959, 38x5,06, alu.luiken, 410m3, st.vloer, 350 pk stuur-
werk dubbel elektrisch met piloot. Interessante prijs
392t, 1956, 38x5, fr.kap alu.Azobe vloer, 430m3, 304 pk
671t, 1962,54,92x7,20, alu.fr.kap. Azobe vloer, 1050m3, 545 pk
Cat 2004, kopschr.220pk,grote woning +stuurhut,
750t, 1962, 55x7,22, alu.schuifl., st.vloer met zandgoten,
1000m3, 2x300pk, met goed werk en evt. Financiele hulp 
999t, 1963 70x8,20,2x 564pk revisie 2009, st.vloer 2008, gelast
schip, nautisch compleet, schip vaart op de Seine 
1447t, 1958, 85x9,50,Fr.kap alu. Blommaert,st.vloer 2004
1600m3, 1013pk 2004, kopschr.240pk, Alu.str.hut 2008  
1885t, 1962/81, 85x9.50,alu.schuifl, stalen vloer,1850m3
1200 pk 2004, kopschr. 320pk , lage kruiplijn, 81 TEU
2284t, 1974,105x9,50,Fr.kap Blommaert, 2324m3, vlak + st.
vloer van 1985/2008, 1000 pk rev. 2005,lage kruiplijn 
Hotelschip Luxe motor 38x5,29, passengiers 24, eigen sani-
tair in de hutten, mooi strak verbouwd in 1988, 168pk,
kopschr.30 pk,met goede omzet/boekingen over te nemen.
Vaste beroepsligplaats in A'dam. Vraagprijs € 295.000

Varende woonschepen en recreatieschepen:
Luxe motor 31,50 x5,87 Uniek strak casco in originele staat,
met 1 cilinder Kromhout gloeikop, FONV A status, geschikt voor
elke museum haven. Vraagprijs € 134.500 
Tjalk 15x3,60 bwj 1920, 80pk 2007 gereviseerd, Hatz 3 kva
220V, zeer compleet mooi verbouwd schip € 105.000 
Sleepboot-dienstvaartuig 17x4, bwj. 1940, 100 pk, mooi model
compleet ingericht,geschikt voor Frankrijk €65.000
Ms Gipsy gelast schip bwj. 1958/2004, 30,50x6,20,360 pk 2x
20kva, 130m2 luxe woonruimte, Vraagprijs €290.000
Diverse Kastjes, Aken, Steilstevens en Luxe Motors.
Aak met overdraagbare ligplaats te Groningen 23x4,70
Bwj 1905, 46 pk, ruim is ingetimmerd,vraagprijs € 98.000

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

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

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

* 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

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

KONING TECHNISCH BEDRIJF B.V.

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

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

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

www.ktbkoning.nl info@ktbkoning.nl

• CCR fase 2 motoren 

• Revisie motoren

• Ruil motoren

• Onderdelen

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

Zutphen Emmerikseweg 77a
7223 DA Baak

Telefoon (0575) 44 11 50

Rijndijk 19
6566 CG Millingen a/d Rijn

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

KLEIJWEG DESIGN
Yachtdesign Yachtbuilding Engineering Naval Architecture

Kleijweg Design B.V. De Hoek 26   NL-1601 MR  Enkhuizen
Tel.0228 321919      Fax.0228 323397
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Velen zullen zich afvragen of ik 
wel goed bij mijn hoofd ben. Ik 
hoop echter dat u op zijn minst 
mijn motivatie voor deze stel-
ling wilt lezen en mogelijk dat u 
er dan toch enige herkennings-
punten in aantreft.

Op voorhand wil ik duidelijk maken 
dat het zeker niet uit leedvermaak 
komt, noch door jaloezie. Ook be-
hoor ik niet tot de groep die vindt 
dat anderen die geïnvesteerd hebben 
het helemaal fout gedaan hebben.
Een faillissement wens je niemand 
toe. Het is juist mijn betrokkenheid 
bij de sector, en dan vooral de situ-
atie op de wat langere termijn, die 
mij zorgen baart.
Een oud gezegde leert dat zachte 
heelmeesters stinkende wonden 
maken. Als schipper zijn we on-
dernemer geworden en daar is niets 
verkeerd aan, maar we hebben te-
veel onze kernactiviteit - het ver-
voer - uit het oog verloren.
Met de banken als motor van een 
ziek financieel systeem zijn velen 

opinie

Faillissementen een zegen voor de sector

Zelden heeft de Nederlandse en Europese politiek 
zich meer eensgezind achter de binnenvaart op-
gesteld dan de afgelopen weken. Eerst was er de 
Tweede Kamer die staatssecretaris Huizinga unaniem 
de opdracht gaf om de binnenvaart door de crisis 
heen te helpen. Huizinga had weinig stimulering 
nodig. ‘We moeten kost wat kost een horrorscenario 
voorkomen, want stel dat een groot deel van de 
sector failliet zou gaan’, aldus de staatssecretaris 
op een zeldzaam strijdbaar moment. Hoe kunnen 
we deze inzet omzetten in concrete maatregelen en 
geld voor onze sector?
Allereerst is er inmiddels maximale druk op alle 
partijen om te doen wat noodzakelijk is om de bin-
nenvloot door de crisis heen te trekken. Uit het feit 
dat het Crisisberaad nog  ‘on speaking terms’ is 
met de NMa, mag worden afgeleid dat er ruimte 
bestaat om een oplegregeling, al dan niet in ge-
wijzigde vorm, goedgekeurd te krijgen. Het is de 
afgelopen weken wel duidelijk geworden dat een 
hard ‘nee’ van de NMa door de politiek niet op 
prijs gesteld wordt. 

Belang banken
Voorts is duidelijk dat van de banken mag worden 
verwacht dat zij een substantieel deel van de kosten 
(voor welke regeling dan ook) voor hun rekening 
zullen moeten nemen. Vooral de banken hebben 
er belang bij dat de waarde van de schepen door 
massale executieverkopen geen glijvlucht naar 
beneden gaat maken. Het eerste schip in faillis-
sement is onderhands voor ruim de helft van de 
nieuwbouwwaarde verkocht. En dat is nog maar het 

begin. Maar ook het vastpinnen door banken van 
binnenvaartondernemers op extra hoge vergoedingen 
als gevolg van uitstel van aflossingen en/of rentes 
is, als het lang duurt, een heilloze weg.  In sommige 
gevallen kun je dan maar beter failliet gaan en dat 
zal soms onvermijdbaar zijn. 
De komende maanden zijn cruciaal. Je hoopt na-
tuurlijk dat de markt door het aantrekken van de 
economie volgend jaar flink opveert. Maar iedere 
binnenvaartondernemer in de droge lading weet dat 
er volgend jaar elke week nog steeds nieuwe sche-
pen bijkomen, terwijl bevrachters op het dieptepunt 
van de markt contracten hebben afgesloten voor 
hele lage vrachtprijzen. Probeer in zo’n situatie als 
binnenvaartondernemer maar eens de vrachtprijs 
omhoog te krijgen. En toch zal dat moeten.

Rendement verzekerd
In zo’n klimaat mag je verwachten dat de druk op de 
banken groot genoeg zal zijn om een verantwoorde 
keuze te maken voor deze sector, die tot 2009 binnen 
de banken bekend stond om zijn correcte aflos-
singsgedrag. Ook de banken weten dat alle schepen 
in toekomst hard nodig zullen zijn. Als de markt 
zich heeft hersteld zullen zij met zekerheid weer 
rendabel kunnen opereren. 
Wie nu voor minder dan de helft van de nieuwbouw-
waarde een schip zou kopen is dus verzekerd van 
een goed rendement over enige jaren. Dus waarom 
zou een bank dat voordeel weggeven en binnen-

schepen zwaar verliesgevend gaan afschrijven? En 
ook banken hebben een morele plicht, mede gezien 
het ruime financieringsgedrag van de afgelopen 
jaren en de steun die sommige banken uit Den Haag 
hebben ontvangen, om zich in te spannen de sector 
zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Dus ook 
een investering van de banken in een oplegregeling 
nu, betaalt zich uiteindelijk terug. Niet in de laatste 
plaats blijft daarmee ook een stuk typisch Hollands 
ondernemerschap, dat teruggaat tot de zeventiende 
eeuw, voor ons land behouden. Ik heb de indruk 
dat de banken deze belangen ook onderkennen. 

Maar er is ook nog een andere kant. In plaats van 
schepen aan de kant kun je ook op zoek gaan naar 
nieuwe lading. Het lijkt alsof Nederland een volledig 
vrij land is daar waar het de vrije vervoerskeuze 
betreft, maar dat is maar heel betrekkelijk. Voor 
kleinere goederenpakketten of containers kan een 
verlader weliswaar kiezen uit wegvervoer of bin-
nenvaart (spoor speelt dan alleen bij containers nog 
een rol). Voor de grotere vervoerpakketten kun je 
vaststellen dat in grote lijnen al jaren vastligt hoe 
het transport verloopt. 
Zo kun je je niet meer voorstellen wat er zou ge-
beuren als morgen alle bevoorrading van distribu-
tiecentra voor benzine of gasolie over de weg zou 
moeten plaatsvinden. Dat zou praktisch onmogelijk 
zijn. Hetzelfde geldt voor het vervoer van zand, 
grind, veevoeders, erts en andere basisproducten 
naar de overslagplaatsen die je tot in de kleinste 
gemeenten aan het water aantreft. Totaal heb je het 
dan in 2008 over 100 miljoen ton lading per jaar 
dat binnen Nederland door schepen werd vervoerd, 
ofwel zo’n 35 miljoen vrachtwagenbewegingen. 
Er is dus ooit een mechanisme geweest dat ervoor 
heeft gezorgd dat bevoorrading van distributiedepots 
van brand- en bouwstoffen wel met binnenschepen 
ging plaatsvinden (want daarvoor ging dit ook nog 
over de weg). Maar voor andere producten, zoals 
consumptiegoederen op pallets, huisvuil of bedrijfs-
afval is dat niet het geval geweest.
Als je echter een dagje in Djakarta, Bangkok of Beijng 

aan het water gaat staan dan zie je dat frisdranken, 
koffie, huisvuil en zelfs versproducten daar wel voor 
een belangrijk deel met binnenvaart worden vervoerd.  
Waarom zou dat hier dan niet kunnen? Traditioneel 
zeggen we dan dat de vrachtprijs bepalend is, maar 
er is meer. Het gaat er ook om hoe je Nederland 
inricht, waar je goede overslagplaatsen creëert en 
welke beleidsstimulansen een kabinet heeft. 
Het binnenhavenbeleid met de ‘Quick wins’ van 
Huizinga is een goed begin en legt het juiste accent, 
maar is nog niet voldoende en te vrijblijvend. Als je 
Nederland op de juiste wijze zou inrichten zou het 
schip de concurrentie met het wegvervoer ook veel 
beter aankunnen. Maar als je het gaat vragen aan 
verladers of consultants blijkt iedereen vastgeroest 
te zitten in traditionele patronen. Dat zouden we 
moeten doorbreken en daar is flink wat politieke 
moed voor nodig. Een mechanisme dat logischer-
wijs aanzet tot het gebruik van de binnenvaart als 
duurzame oplossing. 

Ik pleit dus niet voor een modal shift beleid dat ver-
laders dwingt van weg naar water (want wegvervoer 
heb je altijd nodig voor fijndistributie naar winkels). 
Ik pleit wel voor een beleid dat duurzame alternatie-
ven voor de weg actief stimuleert en activeert. Dat 
gebeurt in Nederland, waar ‘modal shift’ een vies 
woord is geworden, helemaal niet meer en dat is een 
gemiste kans. Een crisis kan dus wellicht ook een 
uitdaging zijn om strijdvaardig nieuwe (water)wegen 
in te slaan. Volgende week debatteert de Tweede 
Kamer met de Staatssecretaris over de toekomst 
van het goederenvervoer. Opnieuw een kans. 

Column Binnenvaart

door C. J. de Vries

ROTTERDAM

De Ecocard, het nieuwe systeem 
van afgifte van afvalstoffen 
waarbij wordt betaald via een 
heffing op de gasolie, wordt 
zeer waarschijnlijk volgend jaar 
juli ingevoerd. Eerst wordt in 
mei en juni proefgedraaid.

In plaats van de vijf procent opslag 
op het binnenhavengeld en de twee 
cent eigen bijdrage bij de afgifte van 
bilgewater komt er nu een heffing 
van 7,50 euro per kuub gasolie. 
‘We hebben het berekend, al met 
al wordt de eigen verwijderingsbij-
drage ongeveer 4,50 euro per kuub 
duurder dan nu’, zegt woordvoerder 
Rianne van Heemst van de Stichting 
Afvalstoffen Binnenvaart (SAB). 
Het systeem gaat gelden voor alle 
binnenvaartlanden die het Scheep-
vaart Afvalstoffen Verdrag (SAV) 
hebben geratificeerd. Het wordt 
een internationaal systeem, waar-
bij Nationale Instituten (NI’s) het 
afval inzamelen en het geld innen. 
Vervolgens worden de kosten ver-
deeld over de NI’s.
Mensen die al een Ecocard hebben, 
worden aangeschreven met de vraag 
of ze een nieuwe willen. De oude 
kaart blijft namelijk niet geldig en 
saldi moet worden gestort op de 

Ecorekening. De Ecocard kan ook 
in andere landen bij andere NI’s 
worden aangevraagd. De SAB gaat 
betaalterminals plaatsen bij de bun-
kerstations.
‘Het systeem was heel lang nog niet 
klaar en dat was een voordeel voor 
de binnenvaart’, zegt Van Heemst. 
‘Andere modaliteiten betalen al veel 
langer voor hun afval.’
De SAV-regeling (ofwel de CDNI-
regeling, de Franse benaming die 
internationaal gaat gelden) gaat 
gelden voor de binnenvaart, de bin-
nen-buitenvaart, de passagiersvaart 
en alle plezierjachten langer dan 24 
meter.

De kaart wordt gekoppeld aan de 
Ecorekening. Binnenvaartonderne-
mers kunnen er van tevoren saldo 
op storten, maar er kan ook een 
automatische incasso aan worden 
gekoppeld. In het buitenland kan 
alleen via automatische incasso 
worden betaald. ‘Dat heeft sowieso 
onze voorkeur’, zegt Van Heemst, 
‘en het scheelt de schipper eventuele 
administratiekosten bij roodstaan.’
Vragen kunnen worden gesteld bij 
het meld- en informatiepunt van 
V&W, tel. 010-2521000.

www.sabni.nl 

Over een jaar klaar
VEGHEL

Bouwcombinatie Sluizen 4-5-6 
VOF, een samenwerking van BAM 
Civiel Grote projecten, HSM Steel 
Structures en Istimewa Elektro, is in 
opdracht van Rijkswaterstaat bezig 
met de vervanging van drie sluizen 
in de Zuid-Willemsvaart langs de 
N279. De huidige sluizen bij Veg-
hel, Keldonk en Beek en Donk zijn 
175 jaar oud en verkeren in slechte 
staat. Omdat het scheepvaartver-
keer gewoon moet doorgaan legt 
de bouwcombinatie eerst nieuwe 
sluizen neer, pal naast de oude loca-
ties. De sluizen worden smaller dan 
de oude komsluizen, maar vooral 
langer en dieper, zodat grotere bin-
nenvaartschepen de sluizen kunnen 
passeren. In de afbouwfase worden 
de oude sluizen gedeeltelijk gesloopt. 
De bouwwerkzaamheden zijn nu een 
jaar aan de gang en moeten eind 
2010 worden afgerond. De sluisver-
vanging is onderdeel van een aantal 
langetermijnprojecten van Rijkswa-
terstaat om Zuid-Oost Brabant over 
water beter bereikbaar te maken. 
Vanaf 2015 kunnen grotere schepen 
tussen de Maas en Eindhoven varen. 
(Foto Frans Ypma | APA Foto)

Campusplannen
Terschelling
TERSCHELLING

De gemeenteraad van Terschel-
ling wil vaart zetten achter de 
bouwplannen voor een nieuwe 
campus voor het Maritiem Insti-
tuut Willem Barentsz. De kosten 
zijn begroot op 23,6 miljoen 
euro.

De nieuwe studentenhuisvesting 
moet voorzien in bijna 300 eenper-
soons woon- en slaapkamers van vijf-
tien vierkante meter. Per zes studen-
ten zou er een woonkeuken moeten 
komen van twintig vierkante meter. 
De nieuwe campus is gepland aan 
de oostkant van West-Terschelling, 
schuin tegenover de zeevaartschool, 
op grond van Staatsbosbeheer. Hier 
zijn geen Natura 2000-regels van 
kracht. De oude locatie grenst aan 
de Waddenzee en verwacht wordt dat 
nieuwbouw daar veel moeilijker te 
realiseren zal zijn vanwege allerlei 
natuur- en milieuregelgeving.
De nieuwbouwplannen vloeien voort 
uit een advies van JBR Organisa-
tieadviseurs uit Zeist en Weusthuis 
en Partners uit Groningen. Uit een 
bouwkundig onderzoek bleek dat het 
huidige studentenonderkomen aan 
de Dellewal, eigendom van de ge-
meente Terschelling, niet toereikend 
is voor het groeiend aantal studen-
ten van het maritiem instituut. Nu al 
worden studenten elders, in een ho-
tel, gehuisvest. Bovendien is de staat 
van de twee gebouwen zeer matig 
en niet toegesneden op de eisen van 
deze tijd. De gemeente Terschelling 
verwacht dat de realisering van de 
nieuwe campus pas over enkele jaren 
kan plaatsvinden, mede omdat nog 
zaken gedaan moeten worden met 
Staatsbosbeheer. Deze natuurinstel-
ling staat welwillend tegenover de 
plannen. Tot die tijd worden de hui-
dige studentenflats sober vernieuwd. 
Verder wil de gemeente een naburige 
woning verbouwen en inrichten voor 
een tiental studenten. Er zijn nog 
geen plannen voor de oude campus-
gebouwen, als de nieuwe campus 
klaar is. (GM)

Gevraagd: politieke en bancaire moed

Vanhoof werd eind september 
aangesteld door Mgr. Johan Bon-
ny, bisschop van Antwerpen. Hij 
volgde pater Van Doninck op als 
havenaalmoezenier en verving  te-
gelijkertijd op het Kerkschip pater 
Machar Verhaeghe. Beiden gingen 
met pensioen.
Gezien het priestertekort in België 
werd Vanhoof voor deze ‘duobaan’ 
door zijn bisschop weggeplukt uit de 
Venezolaanse savanne, waar hij in El 

Socorro, 300 kilometer ten zuiden 
van de hoofdstad Carracas, als pas-
toor een parochie bediende zo groot 
als de provincie Antwerpen, maar 
met slechts 25.000 inwoners. Hij 
was er tevens bisschoppelijk vica-
ris voor het pastoraat. ‘De bisschop 
heeft me wel moeten paaien, want ik 
had het in Venezuela geweldig naar 
mijn zin. Maar monseigneur had het 
zo mooi voorgesteld: de ontmoeting 
met verschillende culturen, verschil-
lende talen, de samenwerking met 
de andere kerken enzovoorts.
‘Ik ervoer het aanbod als een nieuwe 
uitdaging en als ik op 53-jarige leef-
tijd in mijn pastorale loopbaan nog 
eens iets anders wilde doen, dan was 

dit het moment. Eens in Antwerpen 
bleek dat ik ook nog aalmoezenier 
ben van het rusthuis Gouden Anker 
aan het Kempisch Dok, waar veel 
gepensioneerde schippers verblijven. 
En in dat verband citeert hij een vers 
van Jesaiah: ‘De Heer heeft mijn 
oren ontsloten en ik heb mij niet 
verweerd.
‘Maar het was wel springen in een 
donker gat, want mijn ervaring met 
water beperkte zich tot het Zilver-

meer in mijn geboorteplaats Mol en 
tot kleinzeilerij op het Galgenweel 
in Antwerpen. Toch heeft het water 
mij altijd aangetrokken.’

Kleine kernen
Het was voor Vanhoof een nieuwe 
wereld die openging, zowel op het 
kerkschip als in het zeemanshuis. 
Maar hij werd goed opgevangen 
door de medewerkers en vrijwilli-
gers en meteen ondergedompeld in 
de maritieme wereld. Zo kreeg hij 
al snel een reisje aangeboden met 
een Kempenaar op het Albertkanaal, 
van Antwerpen naar Olen. Met een 
sleepboot voer hij op de Schelde en 
er staat ook nog een loodsreis naar 

Vlissingen op het programma. En 
als om te bewijzen dat hij goed heeft 
opgelet, legt hij ons het verschil uit 
tussen een schip en een boot. In 
zijn betoog mixt hij soms Spaanse 
woorden en uitspraken, waarvoor hij 
zich verontschuldigt: het resultaat 
van ruim 26 jaar Venezuela.
‘In beide werelden leer ik nu een 
schare van gemotiveerde en profes-
sionele mensen kennen, levende 
getuigen van het evangelie en van 
Jezus’ boodschap. Het zijn kleine 
kernen, de gist in het brood, die 
het christendom beleven al of niet 
in de zondagsmis, maar vooral op 
het werk zelf, dag in, dag uit’, zegt 
Vanhoof.

Zowel in het Zeemanshuis van 
Apostolatus Maris/Stella Maris als 
op het Kerkschip ziet hij zich vooral 
in een coördinerende functie tussen 
zijn medewerkers, de administraties 
van beide instellingen en de vrij-
willigers. Apostolatus Maris is een 
vzw van rooms-katholieke huize dat 
onderdak verleent aan de British & 
International Sailors’ Society, Pres-
byteriaans, de Deutsche Seemanns-
mission, Lutheraans en de Mission 
to Seafarers, anglicaans.

Verdeling
De naaste medewerker en collega 
van Vanhoof  in het Zeemanshuis is 
de Filippijnse RK-priester Jorgedy 

Bago. De meeste zeelieden zijn Fi-
lippijnen en zij stellen het dan ook 
op prijs als zij in Antwerpen een 
scheepsbezoeker/priester aan boord 
krijgen die hun taal spreekt. Ook 
de barman in Stella Maris is een 
Filippijn.
De geestelijken van de verschillende 
kerken hebben onder elkaar de haven 
in sectoren verdeeld en ze bezoeken 
de schepen die in de hun toegewezen 
sector aanmeren ongeacht de vlag 
of samenstelling van de bemanning, 
om nog niet te spreken over de ge-
loofsovertuiging van het merendeel 
van de opvarenden; wat trouwens 
niet af te lezen valt bij de aanblik 
van het schip.
Elke avond is de foyer aan de Itali-
elei geopend voor zeelui en staat er 
volgens een beurtrol een priester ter 
beschikking van de bezoekers.

Weekeinden
Op het Kerkschip zijn vooral de 
weekeinden druk voor de schipper-
saalmoezenier. De zaterdag kiezen 
de schippers bij voorkeur voor jubi-
lea, huwelijken en dopen in de kapel 
en voor scheepszegeningen. Elke 
zondag is er aan boord een eucharis-
tieviering, waarin Vanhoof voorgaat 
en die zeer druk wordt bezocht. Door 
de week staat ziekenbezoek op het 
programma en is de aalmoezenier 
ook te vinden in het sociaal cultureel 
centrum De Schroef.
Ook bij begrafenissen van schip-
pers of oud-schippers geven de 
nabestaanden de voorkeur aan hún 
aalmoezenier om de uitvaartdienst 
te leiden. Sint-Jozef is geen territo-
riale, maar een personele parochie 
die op een bepaalde groep focust 
en waarvan de (varende) leden door 
heel Europa reizen. Ook voor de 
schippersjeugd wil de priester zich 
inzetten. Vanhoof zit nu nog in de 
‘inwerkfase’, waarin hij nog bijna 
dagelijks van de ene verrassing in de 
andere valt. Daarna wil hij zijn ver-
schillende taken beter structureren 
om zoveel mogelijk ten dienste te 
kunnen staan van zowel de zeeman 
als de schipper.

‘De Heer heeft mijn oren ontsloten en ik heb mij niet verweerd’

Priester Jos Vanhoof ten dienste
van zeelieden én schippers
Door Justin Gleissner

Hoofdaalmoezenier van de haven van Antwerpen 
én aalmoezenier binnen- en Rijnvaart zijn eigenlijk 
twee fulltime banen en moeilijk te combineren. 
Toch is priester Jos Vanhoof die uitdaging aange-
gaan. Voor de eerste ‘betrekking’ heeft hij het oe-
cumenisch Seafarer’s Centre (Stella Maris) aan de 
Italiëlei in Antwerpen als basis; de tweede functie 
oefent hij uit op het Kerkschip Sint-Jozef, 25 kilo-
meter verderop in het havengebied.

Dubbele dagtaak
vanwege priestertekort

• Havenaalmoezenier Jos Vanhoof keerde na 26 jaar uit Venezuela terug 
om de varenden in de Antwerpse haven van dienst te zijn. 
(Foto Justin Gleissner)

verworden van vervoerder naar 
speculant en met hen sommige le-
veranciers, inclusief de makelaars. 
Er werden dikke winsten gemaakt 
op handel in schepen waardoor alle 
materialen en werkzaamheden jaar-
lijks fors in prijs omhoog gingen.
Waar je in 1998 nog een nieuw 
schip bouwde van 110 x 11,45 voor 
fl. 4.500.000,-  (€ 2.042.010,90) 
kostte dit in 2008 € 4.500.000,-. 
In tien jaar tijd een prijsverhoging 
van 220%. De drang naar groter en 
duurder overschaduwde volledig de 
economische onderbouwing dat dit 
met vervoer terugverdiend moest 
worden.

Ook het marktinzicht, of het 
verstandig was om zo massaal 
scheepstonnage toe te voegen, is 
door velen nooit onderzocht. Bij 
enkelen werd de vervoersmarkt 
ook van ondergeschikt belang.  
Wat sommige makelaars al jaren 
deden, per dozijn schepen kopen, 
dacht de schipper/ondernemer ook 
te kunnen. Zonder echter het in-
zicht en voldoende financiele mid-
delen, welke de makelaar wel had. 
Eén schip bestellen was niet meer 
voldoende, het werden er twee of 
meer. Niet om te vervoeren maar 
uit speculatieve motieven.
Door de enorme economische groei 
is het nog jaren goed gegaan, maar 
ook zonder recessie was dit ver-
keerd afgelopen. Er werd een markt 
gecreëerd die volledig overspannen 
raakte. Wat men nu de verladers ver-
wijt, kan men de voorgaande jaren 
de vervoerder verwijten. De realiteit 
is zoek, zowel toen als nu.
Bedrijfseconomisch investeer je 
in een nieuw en groter schip voor 
kwaliteit en prijs. Betere kwaliteit 
voor de klanten en een betere con-
currentiepositie ten opzichte van 
collega’s. Maar met de te hoge 
aanschafprijzen de laatste jaren is 
dat volledig mis gegaan.

Als we in de sector kijken en op 
verschillende scheepstypen een ver-
voerscalculatie loslaten, dan blijkt 
dat de nieuwbouw van de laatste ja-
ren volledig los staat van de kleinere 
schepen. Een beter product mag iets 
meer kosten, maar je moet jezelf 
niet uit de markt prijzen.

In de praktijk blijkt er ook veel lucht 
te zitten in nieuwbouwprijzen. Daar 
waar vorig jaar nog € 4.500.000,- 
betaald moest worden, wordt nu 
voor 30% minder eenzelfde schip 
geleverd. Dit komt bij veel mensen 
hard aan, maar laat ook gelijk zien 
waardoor deze deelsector zich zo 
niet kan handhaven.
Doe je namelijk dezelfde vervoers-
calculatie met een prijs die de wer-
kelijke waarde van het schip beter 
benadert, klopt de investering en 
de vervoersprijs wel ten aanzien 
van je collega’s. De slogan “een 
faillissement lost niets op omdat 
de schepen niet verdwijnen” gaat 
in deze dan ook niet op.
Een goede duurzame vloot mag iets 
kosten maar er dient ten alletijden 
rekening gehouden te worden met 
andere vervoersmodaliteiten. Bij 
het spoor en de vrachtwagens staan 
de prijzen net zo onder druk als bij 
de binnenvaart. Als wij als enige te 
dure schepen kunstmatig in de vaart 
houden, zal er een verplaatsing van 
vervoer naar andere modaliteiten 
plaats gaan vinden, die voor de sec-
tor op termijn veel schadelijker is 
dan kortstondige pijn.
Daarnaast zou de lobby van de af-
gelopen jaren, om ons als milieu 
en goedkoop vervoer te promoten, 
volledig door economisch misma-
nagement teniet worden gedaan.

Conclusie
Hoe goed bedoeld ook van de vak-
organisaties, op termijn is de sector 
meer gebaat bij faillissementen van 
ongezonde bedrijven. Het risico is 
te groot om in deze tijd transport te 
verliezen aan andere vervoersmoda-
liteiten. Indivuduele hulp op korte 
termijn lijkt misschien nobel, maar 
ik voorzie voor deze mensen een 
uitzichtloze situatie, waarbij de mil-
joenen die in de sector geïnvesteerd 
zouden worden meer ten goede ko-
men aan de financiële sector dan 
aan gedupeerden.
Zelfregulering, minder induvia-
lisme en betere samenwerking in 
de sector naar de toekomst zouden 
nu en in de toekomst veel ellende 
kunnen voorkomen.

Een insider
(naam en adres bij de redactie bekend)

Ecocard komt in juli 2010
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Afgesproken is dat Smit onder ei-
gen naam en vanuit het vertrouwde 
hoofdkantoor aan de Rotterdamse 
Waalhaven blijft opereren. De eer-
der door Boskalis geplande verkoop 
van de havensleepdiensten gaat niet 
door.
Lachende gezichten tijdens de pers-
conferentie, waar Boskalis-topman 
Peter Berdowski en Smit-topman 
Ben Vree elkaar de hand schudden. 
Niets wees meer op de verbeten strijd 
die de afgelopen twee jaar tussen 
beide maritieme dienstverleners 
woedde. Een strijd die begon op 25 
februari 2008 toen Boskalis namens 
de Lamnalco Groep, het samenwer-
kingsverband van de Nederlandse 
baggeraar en de Rezayat Group uit 
Saoedi-Arabië, een overnamebod 
van 300 miljoen dollar uitbracht op 
de succesvolle terminaldivisie van 
Smit. Plan was deze sleepactiviteiten 
bij olie- en LNG-terminals samen 
te voegen met die van Lamnalco, 
waardoor op dit gebied een speler 
van wereldformaat zou ontstaan. Het 
overnamebod werd een dag later 
resoluut van de hand gewezen. Be-
stuursvoorzitter Vree stelde hierbij 
dat Smit vasthield aan de ingezette 
strategie, waarbij de synergie tussen 
de vier divisies terminalsleepdien-
sten, havensleepdiensten, berging, 
en zwaar hijs- en transportwerk van 
groot belang was. Een afsplitsing 
van één van de vier divisies zou dit 
teniet doen.

Achter de schermen
Boskalis liet het er niet bij zitten. 
In Papendrecht werd bedacht dat, 
als Smit de terminaldivisies niet 
wilde verkopen, dan maar het hele 
Smit-concern moest worden over-
genomen. Dan zouden niet alleen de 
terminaldivisies van beide partijen 
worden samengevoegd, maar ook 
de bergings- en zwaartransportac-

tiviteiten in de Boskalis-organisatie 
worden geïntegreerd. De haven-
sleepdiensten zouden dan alsnog 
worden verkocht. Op een gegeven 
moment werd duidelijk dat hierover 
al met potentiële gegadigden werd 
onderhandeld. De naam van Maersk, 
die eerder al Wijsmuller uit IJmuiden 
had ingelijfd, werd hierbij genoemd. 
Op 15 september 2008 nodigde Peter 
Berdowski Smit-topman Ben Vree 
uit om in Papendrecht over een vol-

ledige overname te komen praten. 
Boskalis wilde destijds 62,50 euro 
per Smit-aandeel betalen. De re-
actie vanuit Rotterdam was dat de 
gesmede plannen niet pasten bij de 
Smit-strategie en dat het bod van in 
totaal een miljard euro als te laag 
werd beschouwd.
Smit hield de boot af, maar het leidde 
wel tot onrust onder het Smit-perso-
neel en bij de vakbonden, die per-
soonlijk in Papendrecht duidelijk 
gingen maken niet gediend te zijn 
van de avances van de baggeraar. 
Maar opnieuw was Berdowski niet 

van plan zich bij deze afwijzing neer 
te leggen en ging door met het ver-
groten van het Smit-aandelenpakket. 
Medio september 2008 had Boskalis 
circa tien procent van de Smit-aande-
len in handen. Een maand later bleek 
dit aantal te zijn verdubbeld. Tevens 
werd aangekondigd dat men op 8 
december een nieuw openbaar bod 
op de nog uitstaande Smit-aandelen 
zou uitbrengen.

Onverwacht besluit
Een opmerkelijke zet volgde op 4 
december 2008 toen Boskalis onver-
wachts aankondigde af te zien van 
een vijandige overname van Smit. 
Toen had de baggeraar al ruim twin-
tig procent van de Smit-aandelen in 
handen. Vree reageerde op dit Sin-
terklaascadeau met de stelling dat de 
succesvolle strategie van zijn bedrijf 
als geïntegreerde dienstverlener voor 
nu en in de toekomst de juiste weg 
was en dat men daar nu ongestoord 
mee zou kunnen doorgaan. Voor Bos-
kalis was het, met de kredietcrisis als 
argument, een mooie manier om zich 

zonder al teveel gezichtsverlies uit de 
overnamestrijd terug te trekken.
De rust leek wedergekeerd en bij de 
havensleepdiensten werd opgelucht 
adem gehaald. Maar het eerste bleek 
maar van korte duur. In februari van 
dit jaar meldde de Autoriteit Finan-
ciële Markten (AFM) dat Boskalis 
als bijna 4,5 miljoen Smit-aandelen 
in handen had, ofwel 25 procent van 
het Smit-pakket. Bij dertig procent 
zou men verplicht zijn opnieuw een 
bod uit te brengen. Hierna werd het 
naar buiten toe stil, maar de onrust 
onder het sleepdienstpersoneel bleef. 

Achter de schermen werd, naar nu 
blijkt, toch steeds naar een overname 
toegewerkt en op een gegeven mo-
ment werd een bod van zestig euro 
per Smit-aandeel uitgebracht. Toen 
de grootaandeelhouders Delta-Lloyd 
en Janivo besloten dit bod te aan-
vaarden, betekende dit dat de bag-
geraar uit Papendrecht een belang 
van 44 procent van alle uitstaande 
Smit-aandelen zou krijgen. De weg 
naar de totale overname was hier-
door onomkeerbaar geworden en 
uiteindelijk kreeg Boskalis Smit 
toch in de hoek waar men de Rot-
terdammers wilde hebben.

Behoud identiteit
De twee bestuursvoorzitters, die nog 
steeds volhouden dat het om een fu-
sie tussen beide partijen gaat, stel-
len met trots dat nu een maritieme 
dienstverlener van wereldformaat 
is gecreëerd en dat het voortbestaan 
van de Smit-strategie met haar 
vier divisies is gewaarborgd. Wel 
zullen de terminalactiviteiten van 
Lamnalco, zoals in eerste instantie 
gepland, worden samengevoegd met 
die van Smit. Berdowski: ‘De fusie 
past uitstekend in onze strategie, ge-
richt op het versterken en uitbreiden 
van onze maritieme diensten. Ik zie 
forse synergiemogelijkheden tussen 
onze bedrijven. Verder ondersteunen 
we de strategie van Smit die prima 
samengaat met die van Boskalis.’
Vree voegt hieraan toe: ‘Ik ben 
heel blij dat Boskalis nu de strate-
gie van Smit en haar vier divisies 
steunt. Dit is een goede basis om 
samen verder te gaan. Er zijn goede 
afspraken gemaakt over het behoud 
van de identiteit en de strategie van 
Smit, die de continuïteit van onze 
activiteiten waarborgen.’
Verder is afgesproken dat beide 
partijen zich zullen inspannen om 
gedwongen ontslagen te vermijden. 
Vree krijgt een zetel in de Raad van 
Bestuur van de gefuseerde bedrij-
ven. Naar verwachting wordt het 
hele fusieproces in de eerste helft 
van 2010 afgerond. Ondanks alle 
geruststellende woorden van beide 
bestuursvoorzitters zal toch nog 
het nodige moeten worden gladge-
streken. Vooral Berdowski zal nog 
heel wat Boskalis-aandeelhouders 
moeten overtuigen van de voordelen 
van deze overname. En Vree zal zich 
moeten inzetten om de nog altijd 
onder het personeel op de sleepbo-
ten heersende onrust weg te nemen. 
(PAS)

Maritieme dienstverlener van wereldformaat

Boskalis sleept Smit binnen

Smit kon verzet
niet volhouden

Deze rubriek geeft tweewekelijks een overzicht 
van de mutaties van de Nederlandse binnen-
vaartvloot. Wij gaan uit van gegevens van ma-
chinefabrieken, werven, sloperijen, instanties 
en talloze mensen die de binnenvaart een warm 
hart toedragen. Daarnaast putten wij uit eigen 
bestanden voor (historische) gegevens en uiter-
aard uit boeken, tijdschriften 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 tankschip Ichtus (021.04876) van Oosta 
Binnenscheepvaart uit Bedum is in april bij 
scheepswerf Boxce verlengd. De afmetingen 

bedragen nu 63,95 x 6,35 x 2,87 meter met 
708 ton laadvermogen. Ze werd in 1986 onder 
bouwnummer 54 gebouwd bij Lubbe Voss in 
Westerende als Stad Harlingen van de gelijk-
namige BV uit Harlingen. Bij de oplevering 
was ze 55,99 meter lang met 623 ton en ze was 
voorzien van 540 pk Volvo Penta. Sinds 1998 
voer ze als Ichtus.

De claudia (023.14368) van R. Eerkes uit Ter-
neuzen werd verlengd van 96,14 naar 110 meter; 
het laadvermogen kwam daarmee van 2048 op 
2623 ton. Zij werd in 1966 gebouwd bij D.I.W. 
in Berlijn. De afmetingen waren 80 x 9,03 x 
3,40 meter, groot 1295 ton en ze was voorzien 
van 2x 350 pk MWM. De eerste eigenaar Bec-
kendorf Binnenschiffahrts KG uit Berlijn nam 

haar in gebruik als Marlies. In 1975 werd ze 
verkocht naar Nederland als Monique van VOF 
S. v.d. Zegen-De Boer uit Terneuzen. Twee jaar 
later kwam ze in bezit van schipper Eerkes als 
Henny. In 2000 kreeg ze een nieuw achterschip, 
de lengte kwam daarmee op 96,14 meter, het 
laadvermogen op 2048 ton, tevens werd toen de 
huidige 920 pk Caterpillar ingebouwd. Sinds 
2003 voer ze als claudia.

De tanker Lorette (023.19670) van J. Ben-
jamins uit Nieuw Balinge werd verkocht aan 
TSR Transportschepen BV uit Nieuwdorp en 
omgedoopt in Martens 10. Ze werd gebouwd in 
1963 op de Meidericher Schiffswerft in Duisburg 
(bn 314) als Marco (23.11655) voor Adriaan-
sens Handel & Transport BV uit Rotterdam. 
Ze werd opgeleverd met 800 pk Deutz en de 
afmetingen waren 84,96 x 9,50 x 2,83 meter, 
het laadvermogen bedroeg 1499 ton. In 1975 
werd ze via Harm Scheepvaart Mij BV naar 
België verkocht, de nieuwe eigenaar Ringoot 

& Zn BvbA Borgerhout uit Borgerhout bracht 
haar in de vaart als Marco (60.00743). Voorts 
voer ze van 1980 tot 1990 voor A. Stevens uit 
Gent. Hij liet haar in 1981 verlengen naar 105 
meter (groot 2043 ton) en verving in 1986 de 
Deutz door 940 pk Cummins. Deze werd in 
1989 reeds vervangen door 1250 pk Cummins. 
Voorts voer ze van 1990 als Torrent (70.01558) 
van Ines Rheinschiffahrt AG uit Bazel en later 
in dat jaar onder Nederlandse vlag als Torrent 
(023.19670) van GEFO Öltransporte GmbH uit 
Hamburg. Daarna van 1992 als Almira van VOF 
Almira uit Terneuzen en tenslotte van medio 
2002 tot eind 2004 als Diff van Diff Tankvaart 
uit Vlissingen.

Verkocht naar het buitenland
De Belverdere (023.18625) van G. van Ooyen 
uit Gendt werd verkocht aan Blommaert-Daes 
in België die haar omdoopte in Namaste. Ze 
werd in 1962 gebouwd bij D.I.W. in Berlijn 
(bwnr 311-04604). Ze kwam in de vaart als 
Mainz (40.01930) van Dettmer & Co GmbH 
uit Bremen. De afmetingen waren 77,05 x 8,20 
x 2,72 meter, groot 1214 ton en ze werd opge-
leverd met 800 pk Deutz. In 1988 werd ze via 
Witjes Beheer BV uit Zevenaar verkocht aan 
P. Steneker uit Rotterdam die haar omdoopte 
in Laverna en in 1994 de Deutz verving door 
950 pk Isotta. Vanaf 1999 voer ze voer schip-
per Van Ooyen die haar in 2006 liet verlengen 
naar 84,96 meter met 1310 ton laadvermogen. 
Ook werd toen de Isotta vervangen door 955 
pk Mitsubishi.

De voormalige Dortmunder WTAG 131 (872 

Dortmund) werd na 33 jaar onder Nederlandse 
vlag te hebben gevaren weer naar Duitsland ver-
kocht. Ze werd gebouwd in 1958 bij Cassens in 
Emden als WTAG 131 van Westfälische Trans-
port AG (WTAG) uit Dortmund. Het laadver-
mogen bedroeg 995 ton en ze was voorzien van 
460 pk Henschel. Door WTAG werd in 1963 een 
‘M’ toegevoegd aan de scheepsnaam en voorts 
in, vermoedelijk begin jaren zeventig verlengd 
van 67 naar 80 meter met 1163 ton. Ze werd toen 
omgedoopt in Bremen; later werd de Henschel 
vervangen door 510 pk Deutz. In 1976 werd 
ze als Passaat (23.14631) verkocht aan Em-
merzaal Scheepvaart BV uit St. Annaland, dia 
haar kort daarna doorverkocht als Gina D aan 

G. van Donderen uit Terneuzen. Voorts voer ze 
van 1983 als Martine van Homax Mij BV uit 
Wormerveer en in 1986 via Arnoldina BV uit 
Gouda in 1986 verkocht aan P. den Holander 
uit Tolkamer; de nieuwe naam werd Marjan. In 
1995 werd ze verlengd van 80 naar 85 meter met 
1288 ton laadvermogen, tevens werd de 510 pk 
Deutz vervangen door 925 pk Deutz. Nu vaart 
ze onder Duitse vlag als Bella (023.14631) uit 
Cloppenburg.

R K M
Rivieren, Kanalen en Meren

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

• De Ichtus (021.04876) uit 1986, hier op het 
Amsterdam-Rijnkanaal werd verlengd. (Foto B. 
Beltman)

•  De Marjan (023.14631), hier op de Moezel 
bij Zell, is weer terug in Duitsland. (Foto W. 
van Heck)

Door Henk Zuur

DELFZIJL

Na een geslaagde proefvaart op 
de Waddenzee vanuit Harlingen is 
6 november in Delfzijl het ms Ala-
na Evita gedoopt en opgeleverd.

Het schip werd gedoopt door Alana 
Evita de Jonge, dochter van Gerhard 
en Andrea de Jonge uit Emmercom-
pascuum, de opdrachtgevers voor 
de bouw van de coaster. De Alana 
Evita, waarvan het casco is gebouwd 
in het Tsjechische Menik en de af-
bouw gebeurde bij VeKa Bijlsma 
in Lemmer, is van het type Bijlsma 
Trader 3250. Het casco liep 28 juni 
2008 van stapel, maar kon vanwege 
de waterstand in de Elbe niet eer-
der vertrekken dan 19 februari dit 
jaar. Van het type BT3250 heeft de 
Lemmerse werf een groot aantal in 
portefeuille voor Wagenborg Delfzijl 
en aangesloten reders en kapitein/
eigenaren. De algemene gegevens  
luiden: lengte over alles 88,97 meter, 
loodlijnlengte 84,99 meter, breedte 

11,80 meter, holte 6,90 meter, 3250 
dwt, bt/nt 2281/684, ruiminhoud 
160.000 cbft. Hoewel deze serie 
schepen is uitgerust met een 1440 
kW Wärtsilä 8L20C hoofdmotor die 
geschikt is om op zware olie te draai-
en, heeft Gerhard de Jonge ervoor 
gekozen te gaan varen op gasolie. 
Deze beslissing is gebaseerd op een 
aantal factoren: het huidige relatief 
lage prijsverschil tussen zware- en 
gasolie, de lagere onderhoudskos-
ten, de hogere bedrijfszekerheid en 
niet in de laatste plaats de naderende 
nieuwe Marpolwetgeving Annex VI 
per 1 januari, waardoor het verbruik 
van zware stookolie in Europese wa-
teren en havens nog meer aan banden 

wordt gelegd.
Als enige zeeschip met thuisha-
ven Emmen werd de Alana Evita 
door burgemeester Cees Bijl van 
de gemeente Emmen benoemd tot 
‘eMMbassadeur’ van Emmen, een 
initiatief van de Commerciële Club 
Zuidoost-Drenthe in samenwerking 
met het gemeentebestuur van deze 
plaats.
Het schip vaart in vaste bevrachting 
van Wagenborg. Onder gezag van ka-
pitein Rob Doornbos is de Alana Evi-
ta (roepletters PBRU, IMO 9356520) 
kort na oplevering aan haar eerste 
reis begonnen. In Karlshamn moest 
projectlading worden geladen voor 
het Zuid-Noorse Karstø. (HZ)

• De familie De Jonge: v.l.n.r. zoon Ennio Marnix, Gerhard en Andrea de Jonge, doopster Alana Evita en haar 
vriend Jeroen Valke. (Foto Henk Zuur)

VeKa Bijlsma levert Alana Evita op

Reder De Jonge kiest
voor schonere gasolie

Door Paul Schaap

Bijna twee jaar is erover gesteggeld, maar nu is 
de kogel toch door de kerk. Koninklijke Boskalis 
Westminster uit Papendrecht neemt Smit Interna-
tionale uit Rotterdam over voor 1,35 miljard euro. 
De overname, die door de betrokken partijen een 
fusie wordt genoemd, heeft maar beperkte conse-
quenties voor de werkgelegenheid.

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

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

email: info@scheepswerfgrave.com

DELFZIJL

De nieuwe coaster Marietje An-
drea is zondag 15 november uit 
Delfzijl vertrokken voor haar 
eerste reis onder kapitein-eige-
naar Henk Danser en zijn drie 
zoons Hendrik-Jan, Andries en 
Martijn als respectievelijk eer-
ste stuurman, tweede stuurman 
en stagiair.

Een dag eerder droeg Barkmeijer 
Shipyards Stroobos bouwnummer 
319 over aan CV Danser-Van Gent 
Marietje Andrea in Delfzijl. Het is 
het grootste schip dat ooit bij de 158 
jaar oude werf van stapel liep.
De Marietje Andrea is de eerste 
van een serie van vier (bouwnum-
mer 319 t/m 322) 8200-tonners die 
wordt gebouwd voor de combinatie 
Danser/Koninklijke Wagenborg. ‘In 
2007 zijn de schepen gecontracteerd 
en als 8200-tonners ontwikkeld’, 
zegt werfdirecteur Hans Veraart. 
‘Nu blijkt het een schip te zijn van 
8330 ton laadvermogen. Dit is ove-
rigens niet uniek bij Barkmeijer. Dit 
komt vaker voor, wij houden name-
lijk graag verrassingen tot het einde. 
We nemen altijd wat marge om te-
leurstellingen te voorkomen.’

Deze 1A ijsversterkte multipur-
pose carrier is inmiddels het derde 
met de naam Marietje Andrea dat 
de Delfzijlse familie Danser-Van 
Gent in de vaart neemt. Het eerste 
schip (lengte over alles 70,01 meter, 
breedte 9,53 meter, 862 pk Wauke-
sha hoofdmotor) was een in 1981 
bij Scheepswerf & Reparatiebedrijf 
Harlingen te Harlingen gebouwde 
kruiplijncoaster van 1160 ton. In 
1992 werd dit schip verkocht aan 
P. van der Pol in Woudsend die het 
als Waterman in de vaart bracht. De 
tweede Marietje Andrea, een Bijlsma 
Trader 2200, liep 17 juli 1992 nieuw 
van de bijl bij G. Bijlsma & Zoon 
BV in Wartena van stapel. Het 81,70 
meter lange en 11 meter brede schip 
had een laadvermogen van 2250 ton. 
De 955 kW Caterpillar leverde een 
snelheid van twaalf mijl. Nadat bij 
Peters Shipyards twee keer nieuw-
bouw werd gepleegd en de beide 
Super Saimax Traders Marietje Be-
nita en Marietje Deborah in de vaart 
zijn gebracht, verkocht de familie 
Danser de Marietje Andrea na der-
tien jaar trouwe dienst in 2005 aan 
hun stuurman Harry Koolhof. De 
nieuwe naam werd Elwin.

De vier nieuwe ‘Marietjes’ hebben  
een ruimlengte van 68 meter en zijn 
door Henk Danser, samen met zijn 
drie zoons Hendrik-Jan, Andries en 
Martijn, en de werf ontworpen. Het 

stuurhuis is op volle breedte gebouwd 
en in de machinekamer is een 3060 
kW negencilinder B&W MAN-die-
sel geplaatst, die een snelheid levert 
van veertien knopen. Evenals dit het 
geval is met de Marietje Andrea wor-
den ook de volgende drie schepen 
uitgerust met een straalbuis met een 
diameter van 3,43 meter van Van der 
Giessen. De overige gegevens lui-
den: lengte over alles 126,20 meter, 

lengte tussen de loodlijnen 120,26 
meter, breedte 15,20 meter, holte 
9,50 meter, ruiminhoud 345.000 
cbft., bt/nt 5418/2627, container-
capaciteit 305 teu, waarvan 125 
teu op de luiken.
Met de vier Dansers op de brug 
is de Marietje Andrea (PBWR, 
IMO 9361134) vertrokken om in 
Klaipeda kunstmest te laden voor 
Antwerpen.

Op de helling van Barkmeijer 
Stroobos staan inmiddels - naast 
bouwnummer 323, een 75 meter 
lange en 15,85 meter brede sleep-
hopperzuiger met een beuninhoud 
van 2300 kuub voor Engelse op-
drachtgevers die op 11 december te 
water gaat - de eerste secties van het 
bouwnummer 320 dat eind volgend 
jaar als Marietje Marsilla in de vaart 
wordt genomen. (HZ)

• De Marietje Andrea is begonnen aan haar eerste reis. (Foto Henk Zuur)

Vier Dansers bemannen Marietje Andrea

Werf bevrijd van zinloze milieueisen

DEN HAAG

De provincie Zuid-Holland mag een nieuwe milieuvergun-
ning gaan maken voor scheepswerf Hoebee in Dordrecht. 
Dat heeft de Raad van State afgelopen week beslist.

De Raad vernietigde een eerder afgegeven vergunning, omdat 
daarmee niet te werken viel. Zo moest de werf een werkvoorraad 
met verf en oplosmiddelen uit de buurt houden van werkzaam-
heden waarbij vonken kunnen ontstaan. Dat is volgens de werf 
wel mogelijk met middelen die niet meteen worden gebruikt. 
Daarvoor is op de werf ook een veilige opslag gemaakt. Maar 
zonder werkvoorraad in de buurt kan er niet worden gewerkt.
Een ander probleem vormde de verplichte administratie van con-
serveringswerk aan schepen in de open lucht. Omdat verreweg 
het grootste deel van het werk buiten gebeurt, betekende dat een 
enorme administratie waarvoor extra personeel zou zijn vereist. 
Volgens de Raad van State was dit zinloos, omdat die milieueis 
weinig met het belang van het milieu te maken heeft. (AvdW)
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Veel schippers houden de poot stijf en weigeren 
werk als het tarief ze niet aanstaat. Sommigen 

merken dat dit een positief effect heeft op de prijs, 
anderen zien hun reis in dat geval in andere ruimen 
verdwijnen. Ook komt het voor dat een tarief is afge-
sproken en de bevrachter daarop later terugkomt. Er 
moet dan toch weer iets af.

De overcapaciteit komt ook hard aan in de bin-
nenlandse markt. Omdat grote schepen voor 

weinig met kleine partijen op de Rijn varen, is 
daar niet zoveel werk meer voor de vloot kleinere 
schepen. Die verdringen zich nu op de binnenlandse 
markt en dat leidt daar tot lagere prijzen. 
KWZ was er begin deze week bijna niet, terwijl het 
water wel weer licht aan het dalen was. Schepen zijn 
nog steeds bereid veel kilometers leeg op te varen, 
bijvoorbeeld naar de Boven-Rijn. 

De EMO verwacht deze week twee schepen met 
erts en drie met kolen. De Cast. de San Juan 

lost tot vrijdag erts en de Brunhilde Salamon ligt tot 
zaterdag erts te lossen. De Nord-Kraft wordt zaterdag 

leeg verwacht van kolen en de 
Navios Bonavis zondag. De Cape 
Dover wordt zondag verwacht 
met kolen. 

Peterson Amsterdam verwachtte maandag de 
Selandia met palmpitschilfers en dinsdag de 

Prince of Tokyo met sojaschroot en -pellets. Vrijdag 
komt de Crimson Mercury met citruspulppellets en 
sojaschroot en -pellets en zondag komt de Lucky 
Sunday met sojaschroot en -pellets. De Sea Prince 
komt 23 november met sojaschroot en -pellets. De 
Forestal Esperanza wordt 28 november verwacht 
met sojaschroot en -pellets en op 30 november 
komt de United Challenger met sojaschroot en -
pellets. Op 1 december wordt de Grain Harvester 
verwacht met sojaschroot en -pellets. Peterson Rot-
terdam verwacht donderdag 19 november de Double 
Rejoice met sojaschroot en -pellets en de Venus met 
palmpitschilfers. De Glorious Sakura wordt zondag 
22 november verwacht met sojaschroot en -pellets. 

Op 24 november komt de Double 
Prosperity met sojaschroot en 
-pellets en 25 november wordt 
de Growth Ring verwacht met 
sojaschroot en -pellets.

Erts ging van Rotterdam naar Dillingen voor 4,75 
euro per ton. Voor kolen werd die kant op 4,75 en 

5,25 euro per ton betaald. Kolen gingen van Amster-
dam naar de Ruhr voor 2,40 euro per ton. Kolen 
gingen naar Marl voor 2,40 euro per ton en naar Julia 
voor 3 euro per ton. Naar Mondelange werd voor 
kolen 4,75 euro geboden. Kolen gingen naar Frouard 
voor 5 euro per ton. Palmschilfers werden aangeboden 
van Amsterdam naar Schoten voor 3,25 euro. Naar 
Bazel werd 7,25 euro exclusief KWZ geboden. Tarwe 
ging van Rotterdam naar Mannheim voor 5 euro per 
ton. Kolen gingen van Vlissingen naar Blenod voor 5 
euro per ton. Naar Krotzenburg werd 4 en 4,50 euro 
exclusief betaald. Kunstmest werd geweigerd vanaf 
Sluiskil naar Straatsburg voor 7,50 euro. 

Duitsland

Grote partijen grind gingen vanaf de Boven-Rijn 
naar Nederlandse bestemmingen voor 5 en 6 

euro per ton. Er was nog steeds weinig afvarig werk 
op de Moezel. Gerst ging van Metz naar Zwolle voor 
6 euro per ton. Rapschroot ging van Mannheim naar 
Nederland voor 7,25 euro per ton. Vanaf Maagden-
burg werd 8,50 en 9,26 euro betaald. 

België

Peterson Gent verwacht 25 november de Cielo 
di Savona met sojaschroot en –pellets. Kolen 

werden van Gent naar Dillingen aangeboden voor 
4,50 euro per ton. 

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)

Poot stijf houden
Er was wel een beetje meer te doen deze week. ‘Er beweegt wat en 

het lijkt wel een beetje op een gewoon najaar. Alleen dan moet je 
niet naar de prijzen kijken’, zegt een bevrachter. Vrijdag en maandag 
was het rustig en dat had te maken met een golfje water wat er aan zou 
komen. Dinsdag was het weer drukker.

De pegel van Pfelling daalde van 3,35 meter begin vorige week 
naar 3,26 meter begin deze week. Later deze week wordt meer 

water op de Donau verwacht. Konstanz stond begin deze week op 2,29 
meter. Maxau gaf dinsdag 4,38 meter aan. Kaub stond begin deze week 
op 1,22 meter en stijgt later deze week naar 1,50 meter. Koblenz gaf 
dinsdag 1,40 meter aan, Keulen 1,90 meter en Ruhrort 2,97 meter. 

Naar Bazel werd, afhankelijk van de waterverwachting, 4, 8 en 9 
euro betaald. Regensburg deed 8 euro. Naar de Ruhr werd 2,50 

en 2,60 euro betaald en naar Neuss 2,75 euro.
Er was begin deze week weinig veevoer naar de Duitse kanalen. Maar 
vanaf de tweede helft deze week en in het begin van de volgende week 
is er redelijk wat werk. Naar Oldenburg wordt 4,50 en 4,75 euro per 
ton betaald. Retour is het rustig met een mager aanbod van rolletjes 
en een beetje turf.  

Tankvaart

Olieprijzen stegen maandag met de financiële markten mee als 
gevolg van meevallende detailhandelverkopen in de Verenigde 

Staten. De verkopen in oktober kwamen uit op +1,4% terwijl op 
een stijging van 1% was gerekend. Het ministerie van handel stelde 
echter wel gelijk het cijfer van september naar beneden bij van -1,5% 
naar -2,3%, waardoor de situatie per saldo achteruit was gegaan ten 
opzichte van de verwachtingen en de euforie dus grotendeels misplaatst 
was. Tevens hielp de verzwakte dollar mee om olieprijzen omhoog te 
stuwen. De handelsbalans was verder achteruit gegaan in september 
doordat de import sterker steeg dan de export.

De vraag richting achterland concentreerde zich op belading 
tweede helft november. De fundamentele marktsituatie richting 

Duitsland, Frankrijk en Zwitserland blijft onveranderd. Hoewel de 
importeur nog steeds met een contango op de ICE in Londen voor 
heatingoil het prijsrisico voor zijn voorraden kan afdekken, blijft de 
vraag vooruitlopend op het winterseizoen vooralsnog beperkt en dat 
heeft te maken met ruim voldoende voorraden bij de eindverbruiker. 
Die liggen voor Duitsland eind september op 68% en dat is boven het 
vijfjarig gemiddelde en het hoogste sinds 2003 en voor Zwitserland 
op 41,3% (2008 37%).
De vraag naar andere producten kan het heatingoil-gat niet volledig 
opvullen. Recentelijk fluctuerende (Rijn)waterstanden hadden geen 
effect op de vrachttarieven. Lange wachttijden bij laad- en losplaatsen, 
transporten binnen Duitsland en transporten vanuit Duitsland richting 
ARA blijven wel van invloed. Maar de vraag naar scheepsruimte en niet 
de vraag naar product bepaalt nog steeds de markt. Bevrachters/parti-
culieren blijven scheepsruimte aanbieden voor transporten binnen de 
ARA-range en zetten daarmee de prijs daarmee sterk onder druk. Naast 
vraag naar de ‘lighter end of te barrel’ zorgde ook de afwikkeling van 
het op 12 november geëxpireerde ICE-gasolie november contract met 
357.500 mton fysieke levering voor de tweede helft november belading 
voor extra spotvraag en vraag op timecharterbasis.

Rijnvrachttarieven per 17 november 2009
© pjk international b.v./www.pjk-international.com
Basis 1000-1200 mton partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro/pmton 
en voor Bazel in Zwfr/pmton.

Losplaats Gasolie Benzines
Duisburg 6/6,30 6,30/6,60
Dortmund 7,75/8,05 8,05/8,35
Keulen 8,50/8,80 8,80/9,10
Frankfurt 12/12,30 12,30/12,60
Karlsruhe 14/14,30 14,30/14,60
Bazel 25/25,50 25,50/26

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

de Rijn
                    van a 

tot Z
Op basis van ons

bevrachterspanel en PJK Int.

Tankvaarttarieven dalen snel

aan de reis
Op basis van ons schipperspanel

vervoermarkt

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

Overleven hangt sterk af van een snel 
einde aan de crisissituatie, denken 
CCR en EC. ‘Voor veel bedrijven 
kan de crisis niet lang meer duren.’ 
Hoopgevend vindt de CCR dat er 

sinds enkele weken tekenen zijn die 
erop wijzen dat het dieptepunt is be-
reikt en het ergste doorstaan. ‘In de 
belangrijkste zeehavens valt weer een 
lichte stijging van de activiteiten waar 
te nemen. Het opnieuw opstarten van 
een aantal hoogovens in West-Europa 

is inmiddels aangekondigd.
‘Maar’, zo waarschuwt de CCR, 
‘de eerste tekenen van herstel be-
tekenen niet het einde van de eco-
nomische crisis en een daarmee 

gepaard gaande opleving van de 
transportvraag.’ 

Lang herstel
‘Alles bij elkaar genomen mag men, 
ondanks enkele lichtpuntjes, niet 
uit het oog verliezen dat het herstel 
lang zal duren en dat rekening moet 
worden gehouden met een terugslag. 
Men verwacht dat de wereldhandel 
pas vanaf 2010 zal opleven, zodat de 
economische bedrijvigheid in Eu-
ropa daar pas op dat moment van zal 
kunnen profiteren. Vooral de uitvoer 
naar Azië zal dan vermoedelijk weer 
op gang komen, wat landen met een 
grote exportafhankelijkheid zoals 
Duitsland, Nederland en Zwitserland 
ten goede zal komen.’
Omdat de vraag naar vervoer op een 
zeer laag peil lag en er geen laagwa-
ter was, zijn volgens de CCR zowel 

in de droge lading als de tankvaart de 
vrachtprijzen duidelijk gedaald. ‘De 
inkomsten zijn door lagere vracht-
prijzen en kleinere hoeveelheden 
sterk gedaald en bedrijven komen 
daardoor in problemen. Het wordt 

moeilijk de kredieten terug te be-
talen, hetgeen de banken ook heb-
ben ingezien. Veel banken zijn hun 
klanten uit de binnenvaart tegemoet 
gekomen door aflossingen tijdelijk 
op te schorten.’

Nieuwbouwgolf
Desondank zijn er sinds begin dit 
jaar nog veel nieuwe schepen op de 
markt gebracht. Zowel in de droge 
lading als de tankvaart was er dit 
jaar tot eind augustus 2009 al meer 
opgeleverd dan in het hele jaar 2007. 
Maar het record van 2008 wordt dit 
jaar niet geëvenaard. (zie tabel)
Er verdwijnt weinig tonnage uit 
de markt, omdat er de laatste tijd 
weinig schepen worden gesloopt, 
constateert de CCR. Wel gaan vrij 
veel schepen naar Oost-Europese 
landen, maar de CCR stelt daarbij 
vast dat er steeds meer schepen op 
de West-Europese markt actief zijn 
die onder een Oost-Europese vlag 
varen.
Als de lopende bestellingen zijn af-
gewerkt, is de vloedgolf van nieuwe 
schepen voorbij, want er wordt op 
dit moment niet meer besteld in de 
droge-ladingvaart.

CCR en EU: ‘Voor veel bedrijven kan de crisis niet lang meer duren.’

Einde tunnel nog niet in zicht
Door Marja de Vet

De economische cri-
sis brengt steeds meer 
binnenvaartbedrijven in 
grote moeilijkheden en 
het einde van de tunnel 
is nog niet in zicht. Dat 
constateren de Centrale 
Commissie voor de Rijn-
vaart (CCR) en de Euro-
pese Commissie (EC) 
in de begin deze week 
verschenen Marktob-
servatie 9. Hierin wordt 
onder meer de con-
junctuur tot halverwege 
2009 geanalyseerd.

Rekening houden
met een terugslag

STUTTGART

De Duitse touroperator Nicko 
Tours neemt het grootste deel 
van de Deilmann-vloot over en 
breidt daarmee haar eigen vloot 
uit tot 28 eenheden.

De zeven riviercruiseschepen van 
de failliete rederij Deilmann in 
Neustadt blijven onder de vooral 
op de Duitse markt bekende na-
men varen. Het hotelmanagement 
komt in handen van een Zwitserse 
onderneming. Welke dat wordt wil 
men bij Nicko tours nog niet kwijt. 
De zeven schepen blijven niet alleen 
onder de eigen naam, maar ook in de 
bekende kleuren varen. Ze worden 
in een aparte catalogus ‘Flussreisen 
2010 klein & fein’ aangeboden. Met 
uitzondering van het vijfsterrenschip 

Heidelberg varen de overige met vier 
sterren. De reizen worden volgens 
Nicko-directeur Ekkehard Beller 
twintig tot dertig procent goedkoper 
aangeboden dan voorheen. ‘Met de 
uitbreiding reageert Nicko Tours op 
de positieve marktontwikkeling in 
Duitsland die niet onder de economi-
sche crisis te leiden heeft. We gaan er 
vanuit dat we onze vaste klanten met 
het nieuwe programma veel nieuwe 
reisideeën kunnen aanbieden.’
Nicko Tours vaart met elf schepen 
op de Donau, vijf op de Rijn en vier 
op de Elbe. In Frankrijk worden de 
Rhône en Seine elk met een schip 
bediend. Vier schepen worden in-
gezet op rivieren in Rusland en de 
Oekraïne. Buiten Europa beschikt 
Nicko Tours over een schip op de 
Yangze en de Nijl. (MP)

Touroperator Nicko Tours
neemt Deilmann-vloot over

Chardonnay in de vaart
ZWIJNDRECHT

TeamCo in Heusden heeft het mts 
Chardonnay (86 x 9,50 meter, 1700 
ton) afgebouwd voor Scheepvaartbe-
drijf Chardonnay van Danny Werk-
man uit Zwijndrecht. Het in Tsjechië 
gebouwde casco is geleverd door 
VeKa uit Werkendam, die ook het 
leidingwerk verzorgde. Daan van ’t 
Hoog en Femke Snoeren participe-
ren in de bunkertanker. Hoofdmotor 
is een Caterpillar C32 van 1300 pk. 
De Ruyter Dieseltechniek leverde de 
generatoren, waaronder een zware 
445 kVA generatorset met een Cum-
mins QSK15 motor en een Marathon 
generator. De met een bunkergiek 
uitgeruste tanker is met zijn lading-
verwarmingssysteem geschikt voor 
het vervoer van stookolie. Die kan 
met twee EPS schroefspindelpom-
pen, één met een capaciteit van 450 
kubieke meter en één met een ca-
paciteit van 210 kubieke meter per 
uur, worden overgepompt in de zee-
schepen. De Chardonnay vaart voor 
FTS Hofftrans en het Belgische OW 
Bunker. (HH/foto Arie Jonkman)

• 2008 was het topjaar voor in de vaart gebrachte nieuwbouw met 68 
droge ladingschepen, 38 duwbakken en 47 motortankschepen. In 2009 
was dat teruggevallen tot 39 droge ladingschepen, 5 bakken en 31 tankers. 
(Bron IVR en CCR)

ROTTERDAM

Koninklijke Doeksen Transport 
Group gaat met ingang van 1 
januari 2010 het personenver-
voer over water uitvoeren tus-
sen de Drechtsteden en de ver-
binding Rotterdam-Dordrecht.

De provincie Zuid-Holland heeft 
Doeksen het contract gegund, na-
dat eerder aanbestedingen waren 
mislukt. Doeksen gaat de diensten 
samen uitvoeren met Arriva Perso-
nenvervoer Nederland, bekend van 
bus- en treinvervoer. Doeksen en 
Arriva scoorden het hoogst op de 
beoordelingscriteria vervoersaan-
bod, duurzaamheid en kwaliteit. 
Ook telde mee dat het duo bereid 
is het personenvervoer over water 
verder te ontwikkelen.
De diensten worden overgenomen 
van Waterbus BV. Naast Rotterdam 
en Dordrecht zijn er halteplaatsen 

in Sliedrecht, Zwijndrecht en Pa-
pendrecht.
‘We zijn hier bijzonder blij mee’, 
zegt directeur Jan Willem Doeksen 
van Koninklijke Doeksen. Doek-
sen was tien jaar geleden een van 
de pioniers van passagiersvervoer 
per snelle catamaran in de regio 
Rotterdam. Samen met Rederij 
Heijmen, het gemeentelijk bus-
bedrijf van Dordrecht en streek-
vervoerder Zuid-West Nederland 
richtte zij in 1999 High Speed Ferry 
- later Fast Ferry genoemd - op. 
Dit bedrijf ging na korte tijd op in 
Waterbus BV. Doeksen bracht bij 
de oprichting de ervaring in, die 

zij sinds 1973 heeft opgedaan met 
snelvervoer per catamaran op de 
lijn Terschelling-Harlingen.
‘Begin december zullen we de 
ondertekening van het contract 
vieren’, zegt Doeksen.
Het personeel van Fast Ferry rea-
geert voorzichtig optimistisch op 
de overname door Doeksen. Er was 
volgens ingewijden veel onvrede 
over de bedrijfsvoering van de hui-
dige uitbater, Connexxion.
De van oorsprong Terschellinger re-
der verdween een paar jaar geleden 
als exploitant van het toneel, maar 
heeft nu voor de komende twaalf 
jaar de concessie weer op zak. ‘We 

gaan de huidige dienstregeling 
uitbreiden met extra afvaarten in 
de avonduren en in het weekend 
gedurende de zomerperiode’, zegt 
Jan Willem Doeksen. ‘De huidige 
vloot zal zo spoedig mogelijk wor-
den gerenoveerd. In 2012 worden 
twee nieuwe schepen in de vaart 
gebracht.’
Doeksen was in Rotterdam met re-
derij Aquarunner nog actief met een 
veerdienst naar Heijplaat, waarvan 
vooral studenten gebruik maken. 
Arriva verzorgt het streekvervoer 
in de Drechtsteden.
Sinds 1923 verzorgt Rederij Doek-
sen de bootdienst tussen Harlingen 
en de eilanden Terschelling en Vlie-
land. Doeksen verwacht eerdaags 
van Rijkswaterstaat de toegezegde 
concessie te ontvangen voor het al-
leenrecht op deze diensten voor de 
komende vijftien jaar. (JH)

Nieuw instrument

Als de vloedgolf aan nieuwe schepen tot overcapaciteit leidt, is het belangrijk 
vast te stellen of het om een conjunctureel of structureel overschot gaat. De 
CCR heeft hiervoor een model ontworpen. De analyse die dit model gaat op-
leveren, moeten het marktoverzicht van CCR en EU in de toekomst vergroten. 
Het model was nog niet klaar voor de huidige marktanalyse, maar moet in 
de toekomst meer inzicht in de overcapaciteit geven.

Extra afname
De zeer goede oogst in 2008 in Eu-
ropa van granen en veevoer zorgde 
in de binnenvaart voor een extra 
daling van het ladingaanbod. Zo 
daalde in Rotterdam de invoer van 
granen en veevoer in de eerste helft 
van dit jaar met 18%. In Bazel was de 
aanvoer van landbouwproducten in 
de eerste helft van 2009 45% lager 
dan in 2008.

Doeksen pakt veerdiensten
in regio Rotterdam terug

BRUSSEL

Karla Peijs, Europees coördina-
tor voor de binnenvaartprojecten 
Rijn/Maas-Main-Donau en Sei-
ne-Maas, gaat zich meer richten 
op de totstandkoming van één 
gemeenschappelijke binnen-
vaartmarkt en de modernisering 
van de vloot, zoals voorzien in 
Naiades, het Europese actieplan 
voor de binnenvaart.

Ze wijst erop dat in het meerjaren-
programma (2007-2013) 610 miljoen 
euro is uitgetrokken voor de twee aan 
haar toegewezen binnenvaartprojec-
ten uit een totaal infrastructuurbudget 
van 5,1 miljard euro. Peijs: ‘Doel van 
de binnenvaart is op een milieuvrien-
delijke manier extra verkeerscapa-
citeit te scheppen. Om dat waar te 
maken is het van zeer groot belang dat 
een stevige vertrouwensbasis wordt 
gevormd tussen alle belanghebben-
den en dat goede praktijken worden 
toegepast.’
Volgens Peijs hebben de steun van het 
Europees beleid en de aanzienlijke fi-
nanciële bijdrage ervoor gezorgd dat 
de binnenvaart sinds kort niet langer 
voornamelijk als een nationale aange-
legenheid wordt beschouwd. Zij stelt 
in haar tweede jaar als binnenvaart-
coördinator te hebben getracht de 
samenwerking tussen transporteurs 
en milieudeskundigen te bevorderen, 
een gemeenschappelijke gedragslijn 
te bepalen voor de ontwikkeling van 
de binnenvaart en ze heeft landen be-
zocht om plaatselijke ontwikkelingen 

te bespreken. ‘Na het oplossen van de 
belangrijkste knelpunten, is duidelijk 
dat tastbare resultaten in de loop van 
de volgende jaren zichtbaar zullen 
worden als alle mogelijkheden ook 
echt worden benut’, zegt Peijs.
Ze pleit voor verregaande samenwer-
king tussen modaliteiten. Alleen op 
die manier kan de binnenvaart groei-
en. ‘Comodaliteit is bij voorkeur de 
oplossing om het beste uit de verschil-
lende vervoerswijzen te halen.’
Peijs wijst er tevens op dat de bin-
nenvaart jarenlang is verwaarloosd 
te gunste van het wegvervoer. ‘Een 
belangrijke factor is zeker de behoefte 
aan snelle verbindingen voor het goe-
derenvervoer over de weg, wat heeft 
geleid tot een uitzonderlijke groei van 
het vrachtwagenvervoer. Het wegver-
voer is bij gebrek aan beter de typi-
sche punt-tot-puntmanier van vervoer 
die echt tegemoet kan komen aan de 
eisen van een stipte, snelle en geper-
sonaliseerde vervoersdienst.’
Volgens Peijs hebben politieke 
maatregelen - en met name het 
vrijemarktprincipe - geleid tot een 
situatie waarbij de bestaande ver-
voerssystemen, zoals het spoor- en 
binnenvaartvervoer, vooral in Oost-
Europa ineengestort zijn vanaf het 
moment dat staatssubsidies niet meer 
mogelijk waren. Peijs: ‘Het wegver-
voer daarentegen kreeg een zetje in 
de rug dankzij de ontwikkeling van 
kleine, flexibele ondernemingen die 
in staat waren om het bestaande, doch 
inefficiënte wegennet te gebruiken.’ 
(JS)

Binnenvaart moet Europeser worden
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DE AVONTUREN ZIJN DE 
WERELD NOG NIET UIT WWW.SMIT.COM

Werken bij SMIT is een avontuur waarin 

je zelf aan de slag mag. Al bijna 170 jaar 

één van de spannendste verhalen van 

de maritieme wereld, die zich dagelijks 

afspeelt op bijna 50 locaties in de wereld. 

Ingrediënten zijn niet alleen de wereld-

beroemde bergingen van de ‘Tricolor’ 

en de ‘Kursk’, maar bijvoorbeeld ook 

projectmanagement en engineering van 

complexe maritieme, off shore projecten, 

havensleepdiensten, diensten aan 

off shore en onshore terminals, zwaar 

transport over zee en imposant hijswerk. 

De wereld die je kent, krijgt nieuwe 

dimensies bij SMIT. Niets is standaard en 

alles is uitdagender dan normaal. 

SMIT’s Transport & Heavy Lift Divisie is 

opgesplitst in een tweetal activiteiten: 

Transport
De schepen binnen de vloot van SMIT 

Transport worden onder meer ingezet 

voor duw- en sleepwerkzaamheden, voor 

het assisteren bij de aanleg van olie - en 

gas terminals, bij bergingen, voor het 

vervoer van zware lading en voor het 

uitvoeren van ankerwerkzaamheden. 

Heavy Lift
De vloot van SMIT Heavy Lift bestaat uit 

drijvende bokken. Deze worden wereld-

wijd ingezet bij het assembleren van 

off shore constructies en bruggenbouw, 

bij het bergen van scheepswrakken en 

andere hijswerkzaamheden. 

De werkzaamheden zijn projectge-

dreven. Dit betekent dat er wordt 

gevaren van de ene naar de andere 

projectlocatie. 

Op locatie ligt de nadruk op het uit-

zetten van de ankers, het manoeuvreren 

met de thrusters en het uitvoeren van 

hijswerkzaamheden. Hiermee krijgt het 

kapitein- en stuurmanschap een andere 

dimensie.

Voor onze Divisie Transport & Heavy Lift 

zijn wij op zoek naar:

KAPITEINS, 
STUURLIEDEN & 
WERKTUIGKUNDIGEN 
Ben jij:

Een Kapitein met een vaarbevoegd-

heid tot 3000 GT of All Ships? 

Een Hoofd Werktuigkundige met een 

vaarbevoegdheid tot 3000 kW of All 

Ships?

Een 2e Werktuigkundige met een 

vaarbevoegdheid All ships?

Een ambitieuze Stuurman met een 

vaarbevoegdheid tot 3000 GT of All 

Ships?

Op zoek naar avontuur?











Werken bij SMIT doe je in een open en 

informele bedrijfscultuur. Wij bieden 

een goed arbeidsvoorwaardenpakket en 

investeren in jouw persoonlijke groei en 

loopbaan.

Wil jij werken bij één van de 

topbedrijven in de maritieme sector? 

Een bedrijf met een doenersmentaliteit, 

waar samenwerken centraal staat 

en iedereen betrokken is met het 

eindresultaat? 

Stap dan aan boord bij SMIT!

Interesse? Kijk dan voor meer 
informatie op www.smit.com/
vacancies of neem contact op 

met onze Recruiter, Marguerite 
Kortland bereikbaar op telefoon-

nummer 010-4549911.

de drijvende kracht

Monster vandaag nog aan op
onwijswerk.nl

Avontuur vind je op zee. Maar écht avontuurlijk is het pas bij Redwise. 
Geen twee zeereizen hetzelfde. Elke reis is anders: met een splinternieuw 
schip of een klassieke stomer, in een notendopje de halve wereld rond 
of met een handvol collega's op een oceaanreus. 

Dus je zocht een
beetje afwisseling?

info@redwise.nlwww.redwise.com

NBBU               SVU              STICHTING FLEXKEUR

Maritiem uitzendbureau
Offshore, KHV en Bagger

Het Nieuwe Diep 34 CC
1781 AD Den Helder

Tel.: 0223-618800
Fax: 0223-618317www.serv-all.nl

River Advice ist das führende, unabhängige Kompetenz- und Dienstleistungszentrum in der
Flusskreuzfahrt. Das stark wachsende, inhabergeführte Unternehmen entwickelt Projekte in der
Binnenschifffahrt für Reiseveranstalter, Investoren und Banken und übernimmt das vollständige
Management von Flusskreuzfahrtschiffen.

In 2010 managen wir die Schiffe MS Alemannia, MS Avalon Affinity, MS Avalon Creativity,
MS Avalon Felicity, MS Avalon Luminary, MS Avalon Scenery, MS Bellissima, MS Britannia,
MS Excellence,
MS Fidelio, MS Johannes Brahms, MS Königstein, MS Olympia, MS Princesse de Provence,
MS Rembrandt, MS River Art, MS River Explorer, MS River Navigator, MS River Odyssey,
MS Spirit of Caledonia, MS Sound of Music und suchen zur Verstärkung unserer nautischen
Abteilung per sofort oder nach Vereinbarung Mitarbeiter für die folgenden Positionen:

Corporate Captain
1. und 2. Kapitäne
Steuerleute
Matrosen
Maschinisten
Wir erwarten:
• Mehrjährige Erfahrung in der Binnenschifffahrt in der jeweiligen Position
• Rhein- und/oder Donaupatent in den Positionen 1. und 2. Kapitän (weitere Patente von

Vorteil aber nicht Bedingung)
• Gute Fachkenntnisse in der jeweiligen Position
• Gute deutsche und/oder englische Sprachkenntnisse
• Gute Umgangsformen
• Freude am Beruf 

Wir bieten:
• Eine abwechslungsreiche, selbstständige und verantwortliche Tätigkeit auf einem der von uns 

gemanagten Flusskreuzfahrtschiffe
• Einen Schweizer Arbeitsvertrag inklusiv sozialer Absicherung (Kranken-, Renten- und 

Unfallversicherung)
• Eine der Position angemessene Vergütung
• Die Möglichkeit der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem gesunden wachsenden Unternehmen

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

River Advice Ltd
Nauenstrasse 63A / Postfach
4002 Basel
Schweiz

Oder per E-Mail an:
Mika Mihic, HR Assistant Nautik
Tel. +41 61 205 18 60
mika.mihic@riveradvice.com
www.riveradvice.com

Nautiker in allen Positionen willkommen

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.

Een accountmanager met technisch inzicht en een commerciele instelling

n  Accountmanager after sales service

n  Superintendent engineer

n  Service monteur

n  ICT medewerker

n  Service engineer

n  Leerling monteurs

De technisch trouble-shooter op HBO niveau 

Een dieseltechnicus met werkervaring en kennis van scheepsmotoren

Een zelfstandig werkende allround ICT specialist

Een flexible engineer die motoren repareert aan boord van een schip 

Enthousiaste, net afgestudeerde, studenten techniek met interesse in 

scheepsmotoren

MAN Diesel is ‘s-werelds grootste en 

toonaangevende leverancier van grote 

dieselmotoren voor de scheepvaart en 

energiecentrales. Wij ontwikkelen en 

produceren twee- en vierslag-motoren, 

hulpmotoren, turbochargers en voort-

stuwingssystemen welke worden 

gebouwd bij zowel de MAN Diesel 

Group zelf als bij zijn licentiehouders.

De wereldwijde after-sales organisatie, 

MAN Diesel PrimeServ, vormt een 

netwerk van bedrijven met eigen service 

centra. MAN Diesel Benelux B.V. is 

gevestigd in België en Nederland.

Contact

MAN Diesel Benelux B.V. 

t: +31 10 204 55 52 

HRM-NL@mandiesel.com

www.mandiesel.com

Indien je interesse hebt in één van de bovenstaande functies, kijk 

dan voor meer informatie op onze website: www.mandiesel.com

(Jobs> Worldwide Organisation)

Coaster

KELT
zoekt:

MAROF of STUURMAN

www.vanderveldecoasting.nl

Anton 06-52607034

Gevraagd z.s.m. op mts ALESHA 1627 Ton 
Kapitein i.b.v. Rijn-patent (min. tot Mannheim)

Radar-patent & A.D.N.R.-basis.
Tjechische condities ...Netto-loon € 3000,= p/m

vrijetijd  (14/14 of 21/21)
Liefst een persoon met ervaring op oudere

schepen....daar kopschroef en hoofd-motor niet al te 
veel PK's hebben en toch ook al 40 jaar oud zijn 

(dus om zorg en beheersing vragen)

Nadere info: M.a.van Oort, tel.06-51185312  
(of a/b 0049-174.9099108)

REINTJES - keerkoppelingen

ABC - dieselmotoren

* 24-uurs service

Newtonweg 9 - Spijkenisse        0181-614466

Leiding systemen en constructies in de scheepsbouw

Nijverheidsstraat 34a, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel.: 0184-613027, Fax: 0184-613067, Mobiel: 06-50 503027

Snel en flexibel

Produceren, (toe)leveren, installeren
METAAL B.V.

Gevraagd
Stuurman met enige tankerervaring.

Hoofdzakelijk Ara verkeer. 
14 dagen op / 14 dagen af.

06-12629906

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem
E-mail: misti@hetnet.nl

Triple-T Shipping BV
Biedt per eind januari

2010 plaats aan

4 matrozen
op type C tanker Experta.

Dienstboek matroos vereist.
Ervaring type C geniet voorkeur.

Loon n.o.t.k. 14 op/14 af.
Sollicitaties per e-mail naar
triple-t.shipping@planet.nl

www.
schuttevaer

.nl
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ook de gezamenlijke uitstoot van 
broeikasgas tien tot twintig procent 
lager bij deze motoren. ‘Daar komt 
bij dat aardgas geen zwavel bevat. 
Dual-fuelmotoren zijn als enigen in 
staat om zonder modificaties aan de 
IMO Tier-3 emissie eisen te voldoen. 
Zware olie-motoren hebben straks 
SCR-katalysatoren nodig om de 
NOx-normen te halen en met een 
SCR-katalysator kun je de motor 

niet laag belast laten draaien. Bij te 
lage uitlaatgastemperaturen kunnen 
ureum en zwavelzuur worden om-
gezet in ammonia bisulfaat (ABS), 
een kleverige substantie die de ka-
talysator verstopt.’

LNG-terminals
De ontwikkeling van LNG-moto-
ren in de scheepvaart wordt geremd 
door het ontbreken van een goede 

regelgeving voor de binnenvaart 
en een tekort aan LNG-terminals 
waar schepen kunnen bunkeren. 
De komende jaren stijgt het aantal 
terminals echter snel en verdub-
belt het aantal LNG-tankers van 
200 naar 400’, aldus Kuiken. Dat 
betekent dat de infrastructuur voor 
LNG verbetert. Dat, en de schone 
verbranding, maken LNG steeds 
interessanter. (HH)

Groot-Brittannië bestond in 1800 alleen uit Enge-
land, Schotland en Wales. In dat jaar kwam evenwel 
‘The Union’ tot stand en ontstond het Verenigd Ko-
ninkrijk, inclusief Ierland. De bijnaam ‘Union Jack’ 
voor de Engelse vlag herinnert nog aan deze gebeur-
tenis. Behalve een vlag, had deze unie ook nog an-
dere gevolgen. Ineens kwam er een druk verkeer op 
gang tussen Groot-Brittannië en Ierland. Daarvoor 
werd de kortste afstand over de Ierse Zee gebruikt 
en wel de oversteek van Holyhead naar Dublin.

Deze oversteek is wel kort, maar helaas ligt Holyhead op 
het eiland Anglesey. Om in Ierland te komen moest dus 
van twee veerponten gebruik worden gemaakt. Eenmaal 
van Wales naar Anglesey en eenmaal van Anglesey naar 
Ierland. Soms kon bij laag water te voet van Wales naar 
Anglesey worden overgestoken. Nu is de eerste oversteek 

beduidend kleiner dan de tweede en er werd gekeken of over 
de Menai Straat een brug kon worden gebouwd. Bruggen 
van dergelijke afmetingen bestonden in die tijd niet. Het 
was bovendien nog de tijd dat de Navy van zeilschepen 
gebruikmaakte die hinder zouden kunnen ondervinden van 
zo’n brug. Hij moest dus honderd voet, ofwel ruim dertig 
meter hoog worden. Zelfs tijdens de bouw tolereerde de 
marine geen obstakels in de vorm van stellages.

Herderszoon
Thomas Telford, een herderszoon die als eenvoudige 
metselaar was begonnen, maar uiteindelijk architect en 
constructeur werd, zag in een hangbrug de beste mogelijk-
heden, omdat hieraan het brugdek kan worden opgehangen 
terwijl de doorvaart gegarandeerd blijft, zowel tijdens de 
bouw als tijdens het gebruik. Bovendien had hij al an-
dere bruggen ontworpen op het traject Londen-Holyhead, 

namelijk de brug over de 
Severn. Die was op zijn 
beurt weer gebaseerd 
op de allereerste ijzeren 
brug ter wereld, de brug 
in het plaatsje Ironbridge. 
Telford had deze monu-
mentale brug goed bestu-
deerd en gezien dat hij in 
feite slecht was gebouwd 
van het brosse gietijzer. 
Overal waren breuken te 
zien en dat de brug des-
ondanks overeind bleef 
was slechts te danken 

aan de overdimensionering van het ontwerp, een fout die 
hij wilde vermijden.
Maar de nu te bouwen brug was wel een maatje groter 
en de stand van de techniek gooide nog steeds roet in het 
eten. Tegenwoordige hangbruggen worden opgehangen aan 
staaldraad. Staaldraad van de huidige kwaliteit bestond aan 
het begin van de negentiende eeuw niet, smeedijzer wel. 
Het ontwerp werd daarom uitgevoerd met een ophanging 
gebaseerd op een lange smeedijzeren ketting. In feite wer-
den het zestien kettingen van elk 935 schalmen, om het 
176 meter lange wegdek te dragen. Deze kettingen werden 
opgelegd op holle torens die intern voor alle stevigheid 
van gemetselde kruisverbanden waren voorzien.

Kaapstanders
De bouw van de torens begon in 1819. Toen deze stonden 
kwam het probleem om de hoek kijken hoe de immens 
zware kettingen over deze torens moesten worden gedra-
peerd. Hiervoor maakte architect Telford gebruik van een 
lang vlot dat bijna van de ene oever tot de andere reikte. 
De ketting werd hierop gelegd en op beide oevers werd 
een grote kaapstander geïnstalleerd waar in totaal 150 
werklieden aan konden draaien. Om deze noeste wer-
kers aan te moedigen werd een blaaskapel ingehuurd die 
vrolijke wijsjes voor hen speelde. Dit miste zijn effect 
niet en na verloop van tijd lag de eerste ketting op zijn 

plaats. Om roest te voorkomen werd iedere ketting met 
lijnolie ingesmeerd. Op 30 januari 1826 kon de fanfare 
nogmaals aanrukken. Ditmaal om de brug te openen. De 
reistijd van Londen naar Holyhead was daarmee van 36 
naar 27 uur teruggebracht.

Wegdek
De brug had een houten wegdek. Niet al te lang na de 
opening, in 1839, richtte wind schade aan het wegdek aan 
en in 1893 werd het zelfs raadzaam geacht het houten dek 

door een stalen dek te vervangen. De brug werd daarmee wel 
gemoderniseerd, maar dreigde toch ouderwets te worden 
door het toenemende verkeer. De maximaal toelaatbare 
belasting van 4,5 ton was na honderd jaar gebruik aan de 
lage kant geworden. Het waren niet de stenen pilaren die 
deze belasting limiteerden, maar de slechte kwaliteit van de 
smeedijzeren kettingen. Er was intussen veel sterker staal 
op de markt gekomen en in 1938 werden de oude kettingen 
vervangen door stalen replica’s. De brug is daarmee tot 
op de dag van vandaag in gebruik.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Menai Straatbruggen(1)

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• De oorsprong van de 
Telfordbrug ligt in de tijd 
van Napoleon en de grote 
zeilvaart. Desondanks is 
deze eerste hangbrug tot 
op de dag van vandaag 
in gebruik.

• Telford gebruikte 
een vreemd soort 
smeedijzeren ket-

tingen om zijn brug 
aan op te hangen. 

Tegenwoordig 
wordt hiervoor 

vrijwel altijd staal-
draad gebruikt.

techniek

Het systeem van Pon Power kan ook 
op bestaande dieselmotoren worden 
geplaatst. Die kunnen dan voor zes-
tig tot zeventig procent op aardgas 
draaien. ‘We meten nu de emissies 
van de dual-fuelmotoren die voor 
het pilotproject op de binnenvaart-
tanker Argonon van Deen Shipping 

komen te staan’, zei Martijn Keppel 
van Pon Power op de beurs Europort 
2009. ‘We meten de emissies met 
verschillende belastingen en meng-
verhoudingen, zoals 305 diesel en 
705 aardgas en 40% diesel en 60% 
aardgas.’
Als het pilotproject succesvol ver-

loopt, kan dat leiden tot breder ge-
bruik van aardgas in de binnenvaart. 
De uitstoot van NOx zou dan zo’n 
50% kunnen dalen, de roetuitstoot 

80% en de CO2-uitstoot 15%. Of die 
percentages in de praktijk kloppen 
wordt nu dus getest bij Pon Power.

Kritisch verhaal
Over de NOx-uitstoot van kleinere 
dual-fuelmotoren lijken de menin-
gen verdeeld. ‘Zolang je diesel ge-
bruikt heb je hoge drukken nodig 
voor de ontbranding en dan blijf je 
stikstofoxide (NOx) produceren. 
De temperaturen kunnen tijdens de 
verbranding van LNG zelfs hoger 
liggen en meer dan zeventig procent 
van de lucht bestaat uit stikstof. De 
NOx-uitstoot blijft dus een kritisch 
verhaal’, zegt verkoopdirecteur Jean 
Pierre Props van motorenbouwer 
ABC. De Gentse motorenbouwer 
levert al dual-fuelmotoren voor 
elektriciteitscentrales en kan deze 
in principe ook leveren aan de bin-

nen- en kustvaart. Props wijst er 
wel op dat varen op aardgas in de 
binnenvaart nog niet is toegestaan. 
In de zeevaart en offshore is dat wel 
het geval en het lijkt een kwestie van 
tijd voor er ook regelgeving voor de 
binnenvaart komt, zeker wanneer de 
test met het mts Argonon succesvol 
verloopt.
De mediumspeed-motoren van ABC 
kunnen voor ruim negentig procent 
op aardgas draaien. ‘Zeven procent 
diesel is voldoende’, zegt Props. ‘Een 
verdere verlaging van het percentage 
is lastig. De dieselinspuiting is ook 
essentieel om de motor snel genoeg 
te laten accelereren als plotseling 
vol vermogen nodig is, bijvoorbeeld 
voor een noodstop.’
Dan moet snel extra dieselolie kun-
nen worden ingespoten, omdat het 
toerental op aardgas alleen niet snel 
genoeg stijgt. Wanneer de motor op 
het hoge toerental is, kan de die-
selinspuiting weer omlaag, want 
het aardgas kan de motor wel goed 
op toeren houden. Door het hogere 
toerental stroomt er vanzelf meer 
aardgas mee met de inlaatlucht.

Arm gasmengsel
MAN Diesel en Wärtsilä lossen het 
NOx-probleem in hun grote medi-
umspeed-motoren op door zeer arme 
gasmengsels te gebruiken. Dan is 

het wel nodig het gas met een grote 
overmaat aan lucht de cilinders in te 
blazen. ‘De grote hoeveelheid lucht 
zorgt voor de nodige koeling, waar-
door de verbranding minder heet ver-
loopt’, zegt Kees Kuiken, auteur van 
‘Dieselmotoren’, een standaardwerk 
over scheeps- en industriemotoren. 
‘Bovendien is het verdampte LNG 
dat als aardgas de cilinders instroomt 
ook nog koud, zodat er een koeler 
mengsel de cilinders in stroomt.’ 
Zo’n arm mengsel kan worden 
ontstoken dankzij de pilotinjectie 
van dieselolie of stookolie. ‘Dat 
zorgt in feite voor een gigantische 
bougievonk.’
Bij de grote dual-fuelmotoren ligt 
het percentage gasolie of stookolie 
dat nodig is met één tot twee procent 
weer lager dan bij ABC-motoren.
MAN Diesel haalt er NOx-waarden 
van 1,5 gram per kilowattuur mee 
in de recent op de markt gekomen 
A 51/60DF multi-fuelmotor. Die 
voldoet daarmee ruimschoots aan 
de IMO Tier-3 emissienorm.
De multi-fuelmotor is ontwikkeld 
voor de zeevaart en met name voor 
LNG-tankers. Hij levert 1000 kW 
per cilinder en kan op een mix van 
LNG en gasolie of een mix van LNG 
en zware olie draaien. Mocht er op 
een gastanker onvoldoende LNG be-
schikbaar zijn dan kan naar believen 
meer vloeibare brandstof worden in-
gespoten of volledig worden over-
geschakeld op vloeibare brandstof. 
Voor het dual-fuel elektrisch voort-
stuwen van een grote LNG-carrier 
(150.000 tot 215.000 ton) zijn vier 
tot vijf motoren nodig. Voordeel 
van meer voortstuwingsmotoren 
is volgens MAN Diesel dat tijdens 
de vaart makkelijk een motor voor 

onderhoud kan worden stilgezet. De 
nieuwe multi-fuelmotor kan ook zeer 
laag belast (15%) nog op gas draaien, 
bijvoorbeeld tijdens laden of lossen 
aan een terminal.

Verstopte katalysator
Concurrent Wärtsilä heeft inmid-
dels rond vier miljoen kilowatt aan 
dual-fuelvermogen geïnstalleerd. 
Het betreft vooral de in 2005 geïn-
troduceerde 50DF. Volgens verkoop-
directeur Alexander Eykerman zijn 
de motoren in dual-fuel-elelektrische 
voortstuwingen (DF-E) een stuk 
zuiniger dan verwacht. ‘Daarnaast 
biedt de flexibiliteit van het DF-
E-systeem grote voordelen. Slow 
steaming (langzaam varen - red.) 
heeft bijvoorbeeld geen effect op 
de efficiëntie van de motoren.’
Naast een dual-fuel-elelektrische 
heeft Wärtsilä een dual-fuel-direc-
te voortstuwing voor deze motoren 
ontwikkeld. Volgens Wärtsilä sto-
ten de motoren 85 procent minder 
NOx uit dan nu is toegestaan in 
de zeevaart en ligt de uitstoot van 
fijnstof negentig procent lager. ‘De 
CO2-uitstoot ligt 25 tot 30% lager 
dan met gasolie’, zegt Eykerman. 
Daar komt dan nog wel een soort 
bijtelling bij voor de uitstoot van on-
verbrand aardgas (CH4), die neemt 
bij lagere belastingen toe. Toch ligt 

• Mechanische 
dual fuel voort-
stuwingsopstel-
ling met Wärt-
silä-motoren op 
een LNG-tanker. 
(Tekening Wärt-
silä)

Wachten op regelgeving binnenvaart en distributienetwerk

Aanbod maritieme LNG-motoren groeit
Door Hans Heynen

Het aantal motorenbouwers dat geheel of gedeel-
telijk op aardgas lopende scheepsmotoren levert 
neemt gestaag toe. Wärtsilä heeft al enkele jaren 
dual-fuelmotoren, evenals MAN Diesel, die deze 
zomer een nieuw variant op de markt bracht, de 
‘multi fuel’ motor. Sandfirden in Den Oever bouwt 
op basis van Scania-blokken pure aardgasmoto-
ren voor de maritieme sector en Pon Power werkt 
aan de uitlevering van de eerste dual-fuel motoren 
voor de binnenvaart. 

Meningen verdeeld
over NOx-uitstoot

ROTTERDAM

Lierenfabrikant Ridderinkhof in 
Hasselt en het Duitse Voith Tur-
bo Marine gaan samen werken 
aan de doorontwikkeling van de 
Wave Winch, een innovatieve 
lier van Ridderinkhof. Bedoe-
ling is de lier wereldwijd op de 
markt te brengen via het uitge-
breide van Voith.

Voith Turbo Marine wil de Wave 
Winch toevoegen aan de stan-
daarduitrusting van de Voith Was-
sertrecker, een nieuw type sleepboot 
met een trekkracht van zeventig ton 
Bollardpull.
De Wave Winch is een elektrische 
winch die automatisch de staalka-
bel strak houdt. Ridderinkhof is al 
enkele jaren bezig met de ontwik-
keling van deze lier, die sinds deze 
zomer wordt getest op drie sleepbo-
ten voor de Canadese kust. De lier is 
bedoeld voor het in hoge zee veilig 
vastmaken van sleepboten aan grote 
zeeschepen. ‘De sleepboot beweegt 
veel meer dan het grote schip en er 
komen enorme spanningen op de 
lier te staan’, zegt Marcel Flipse, 
vice-president Business Develop-
ment Marine van Voith. ‘Met een 
gewone lier is de sleepbootbeman-
ning heel erg druk om die op span-
ning te houden en deze winch kan 
het schip helemaal volgen.’

De elektrische versie die in Canada 
wordt gebruikt bevalt goed. ‘De be-
manning kan zich nu meer concen-
treren op andere werkzaamheden, ze 
hoeven de lieren niet meer constant 
in de gaten te houden.’
Samen met Voith wordt momenteel 
een hydraulische versie van deze 
lieren ontwikkeld. In de Verenigde 
Staten en Canada worden elektrische 
winches gebruikt, maar de rest van 
de wereld gebruikt hydraulische 
winches. Voor een elektrische is 

een vrij grote generatorset nodig, 
een hydraulische winch draait op een 
veel kleinere aggregaat en is com-
pacter, goedkoper en efficiënter. ‘De 
hydraulische versie ligt momenteel 
op de testbank bij Ridderinkhof. Wij 
als Voith zijn gespecialiseerd in hy-
drauliek en gaan deze versie nog een 
keer opwaarderen naar een nieuwe 
generatie.’

Voith Turbo Marine doet mee aan het 
Safetech-programma dat al een tijd 
loopt bij het Marin. ‘Daaruit blijkt 
dat de winch een van de belangrijk-
ste onderdelen is om de veiligheid 
bij het afmeren te verbeteren’, zegt 
Flipse. Voith, sinds 140 jaar geves-
tigd in het Zuid-Duitse Heidenheim, 
heeft 43.000 personeelsleden en is 
eigenaar van 290 bedrijven. Voith 
begon ooit in de papierindustrie en 

is daarnaast meer andere actief in de 
hydropower, aandrijvingstechnolo-
gie voor treinen en trucks en in de 
scheepvaartindustrie.

Het is nog niet bekend wat de Wave 
Winch gaat kosten. ‘Dat hangt af 
van vraag en aanbod, maar is ei-
genlijk niet zo relevant. Het gaat 
bij zo’n product om de veiligheid. 
Veiligheid en milieuvriendelijk-
heid worden steeds belangrijker en 
ik weet wel zeker dat deze winch 
hard zal gaan lopen’, zegt Flipse. 
‘Voith is verder bezig met nieuwe 
ontwikkelingen in de techniek en de 
aandrijving van sleepboten, waarbij 
wordt getracht healing zoveel mo-
gelijk de baas te worden. Daarnaast 
is een milieuvriendelijke sleepboot 
met de naam Voith Ecotractor in de 
maak.’ (MdV)

• De Wave Winch van Ridderinkhof op een van de drie sleepboten die er 
momenteel op proef mee zijn uitgerust. (Foto Ridderinkhof)

Voith en Ridderinkhof samen
verder met Wave Winch

• De Scania LNG-motor van Sandfirden. (Foto Hans Heynen)

Pure aardgasmotor wel zo eenvoudig
ROTTERDAM
Sandfirden Technics in Den Oever toonde op de beurs in Rotterdam een volledig op LNG (vloeibaar aardgas) draai-
ende aangepaste zescilinder Scania voor de maritieme sector. Het gasmengsel in de cilinders wordt ontstoken met 
behulp van gasbougies die de plek innemen van de verstuivers.

‘De motor heeft een lagere compressie gekregen, wat voor een lage NOx-uitstoot zorgt. De verbrandingstempera-
tuur is nagenoeg gelijk aan die van een dieselmotor’, zegt gasmotorenspecialist Roland Louwsma van Sandfirden. 
Voordeel van een pure gasmotor boven een dual-fuelmotor is volgens Louwsma dat je maar één soort brandstof 
nodig hebt. ‘Dat is wel zo eenvoudig.’
Het opslaan van het voor deze motor benodigde aardgas in gekoelde vloeibare vorm is volgens Louwsma geen 
probleem. ‘Als de motor draait, komt bij het verdampen van het vloeibare gas genoeg kou vrij om de rest van het 
LNG in de tank op de benodigde lage temperatuur te houden. Een geïsoleerde LNG-tank kan bovendien best een 
paar dagen zonder afname van gas. ‘Alleen de druk loopt dan wat op.’
De door Sandfirden met Scania ontwikkelde aardgasmotoren draaien sinds 2004. Het zijn arme-mengselmotoren. De 
mengverhouding tussen aardgas en lucht is zodanig dat er een groot overschot aan lucht is. Dat zorgt ook voor een 
koelere verbranding met weinig NOx-vorming. Voor de turbo zit een elektronisch gestuurde gasmixer. Daar vindt de 
vermenging van aardgas en lucht plaats. Dat mengsel stroomt dan via turbo en inlaatspruitstuk de cilinders in.
De elektronische aansturing zorgt voor een stabiele lucht/brandstof-verhouding door de hoeveelheid toegevoerd gas 
snel aan de vermogensvraag aan te passen. De elektronisch geregelde gasmixer kan de venturi-openingen variëren, 
waardoor een ‘closed-loop’-regeling voor de brandstof/luchtverhouding mogelijk is.
De gasmotoren zijn geoptimaliseerd voor stationaire toepassingen. ‘De acceleratie verloopt bij aardgasmotoren wat 
langzamer dan bij dieselmotoren. Ze zijn geschikter voor stationair gebruik. De motor draait dan altijd op zijn opti-
male werkpunt. De generatoren van een elektrisch aangedreven schip kunnen bijvoorbeeld door aardgasmotoren 
worden aangedreven. Met een gas-elektrische aandrijving is het bovendien mogelijk een motor uit te schakelen als 
de vermogensvraag klein is. Dit resulteert weer in een lager brandstofgebruik. De motoren kunnen ook op biogas 
draaien, in dat geval daalt de CO2-uitstoot nog verder.’ (HH)

• De eerste 51/60DF multi fuel-motor van MAN Diesel afgelopen zomer 
op de testsite in Augsburg. (Foto MAN Diesel)
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Licht herstel scholprijzen

URK

ijsselmeer
Met 15 aanvoerders zakte de Urker 
omzet vorige week naar 42.441 euro. 
De hoogste besomming bedroeg 
10.490 euro.
De roofvis bestond uit 206,5 kilo 
snoekbaars voor 9,80 en 6579 kilo 
voor 4,80, 144,5 kilo grote snoek 
voor 3,16 en drie kilo snoek mix 
voor 2,90 en 479,5 kilo rode baars 
voor 2,96. 
Aan witvis was er 7184,5 kilo grote 
blei voor 0,56, 1149,5 kilo kleine 
blei voor 0,09, 1820 kilo voorn voor 
0,90 euro en 56 kilo karper voor 
0,93 per kilo.
De 30,5 kilo krab bracht 6,39 op en 
de 1031 kilo bot 0,88. (WBV)

De aanvoer ging met 1600 kisten 
omhoog naar 13.996 kisten; dat le-
verde een weekomzet op van bijna 
1,6 miljoen en voor de meesten 
van de 59 aanvoerders een redelijk 
en soms goed weekresultaat. De 
grotere aanvoer was voornamelijk 
terug te vinden in het aanbod van 
schar en bot uit de Oostzee, vooral 
maandag toen uit dit vangstgebied 
500 kisten schar en 300 kisten bot 
waren. Zoals altijd bij de Oost-
zee-aanvoer waren de onderlinge 
prijsverhoudingen groot.
De eerste partijen schar werden 
verhandeld voor 1,26, de laatste 
voor 0,78. Het gemiddelde kwam 
op gelijke hoogte met de schar 
uit de Noordzee die ongeveer 1 
euro opbracht. De scholaanvoer 
ging licht omhoog. Na enkele 
weken met wat minder aanvoer 
vertoonde de markt een, zij het 
nog voorzichtige, opwaartse be-
weging. Een  beweging waarvan 
overigens donderdag nog weinig 
was te merken. Integendeel, voor 
de 1000 kisten schol had de han-
del die dag slechts 1,35 (1), 1,35 
(2), 1,31 (3) en 1,21 (4) over. De 
grote soorten trokken vrijdagoch-
tend al wat aan, de kleine schol 3 
en 4 werden voornamelijk tijdens 
de middagveiling wat duurder. De 
dagprijzen van maandag werden 
nog iets hoger.
Het aanbod van tong bleef vrij-
wel gelijk. De vrijdagmarkt begon 
wat hoger dan vorige week met 
een kleine daling voor de soorten 
grootmiddel en kleinmiddel, in 
hoeveelheden de belangrijkste 
soorten. De tongvangsten waren 
redelijk met enkele uitschieters 
van 2800 en 2900 kilo. Maan-
dag, toen het aanbod van tong 
aanmerkelijk kleiner was liepen 
de prijzen nog wat op, waarmee 
de dagprijzen tussen 0,30 en 0,60 
per kilo hoger uitkwamen dan vo-
rige week.
Door wat grotere vangsten, op-
lopend tot 900 kilo, werd het 
aanbod van tarbot groter. Dat 
had vrijdag nauwelijks gevolgen 
voor de prijzen, maandag was de 
handel wat gretiger en gingen de 
noteringen met uitzondering van 
die van de kleinste tarbotmaten 
omhoog zonder dat er sprake was 
van opzienbarende plotseling op-
tredende bewegingen.
Bij de griet ging alleen de griet 
1 mee met de stijgende tendens 
bij de platvis. De dagprijs kwam 
maandag ruim 2 euro per kilo ho-
ger uit dan die van maandag 9 
november. De griet 2, in hoeveel-
heid de belangrijkste soort, bleef 
echter op het matige niveau van 
de laatste weken.
De kabeljauwaanvoer was zeer 
klein. Vrijdag had het aanbod 
nog enige omvang door enkele 
kotters met 20 tot 50 kisten. De 
belangstelling van handelszijde 
was gering, getuige de matige 
prijzen. De duurste kabeljauw 
was de van het etiket ‘blank’ 
voorziene kabeljauw 2 die 3,63 
opbracht. Een deel van de grote 
kabeljauwmaten 1 en 2 werden 
verkocht voor prijzen beneden 3 
euro.  Maandag waren er slechts 
35 kisten. Bij een dergelijk klein 
aanbod ontstaat de situatie dat de 
aangeboden hoeveelheid niet inte-
ressant is voor grotere handelaren 
en verwerkers en dat heeft een ne-
gatieve prijsontwikkeling tot ge-
volg. Uit de Oostzee was er bijna 
dagelijks een kleine aanvulling op 
het kabeljauwaanbod.
Goed in de markt lagen de grotere 
maten rode poon.
Wat schelvis deed het redelijk, 
in aanmerking genomen de sta-
tus van ‘goedkope vis’ van de 
schelvis.
Ook de zeeduivel was intrek, de 
grotere soorten haalden regelma-
tig 6 euro per kilo.
Het aanbod van Noorse kreeft was 
wat groter, voornamelijk door de 
aanvoer van een drietal kotters die 

zich nog met de visserij op kreeft 
bezighouden. De meeste kreeft 
was er vrijdag.
De belangrijkste soort rog, rog 
glad 3, bracht vrijdag 2,51 op, 
maandag werd dat 2,63.
Sinds kort is er weer wat snoek-
baars uit het Oostzeegebied. Vrij-
dag had de handel er  9,96(1) en 
5,17(2) voor over, maandag res-
pectievelijk 8,87 en 5,63

Dinsdag en woensdag was er 1 
Oostzee-aanvoerder met voor-
namelijk tarbot en een beetje 
kabeljauw, donderdag waren er 
4 met 1413 kisten (1008 kisten 
schol), vrijdag 38 met 7776 kis-
ten (37.771 kilo tong, 4846 kisten 
schol) en maandag 15 met 4732 
kisten (18.560 kilo tong, 2210 
kisten schol, 917 kisten schar).

De aanvoer bestond uit: 56.414 
kilo tong, 22.060 kilo tarbot, 5954 
kilo griet, 2481 kilo tongschar, 
8233 kilo kreeft, 1465 kilo ham/
zeeduivel, 8064 kisten schol, 1596 
kisten schar, 698 kisten bot, 340 
kisten kabeljauw (Noordzee), 333 
kisten kabeljauw (Oostzee), 40 
kisten wijting, 50 kisten schelvis, 
84 kisten rog, 127 kisten poon, 
3768 kilo krabben, 1451 kilo 
wulken, 756 kilo pijlstaartinktvis, 
1577 kilo snoekbaars (Oostzee-
gebied).

Gemiddelde prijzen:       vrijdag    maandag
tong:           
groot  13,35 13,63 
grootmiddel  12,91 13,10
kleinmiddel  12,81 12,99
klein I  10,64 11,04
klein II  8,26 8,35   
tarbot: 
super  23,88  25,25
1  15,37 16,20
2  12,57 13,49   
3  9,50 9,94 
4  8,92  9,60 
5  7,63 7,65 
6   5,03 5,03
griet:
super  8,82 10,32
1  7,85 8,99
2  4,40  4,56 
3  3,78 3,78 
tongschar:
2  5,91 6,36
3  3,59 3,85
Noorse kreeft:
1  9,55  8,00 
2  4,87 -,--
2 kl.  4,38 3,74
3  3,50 -,--
staartjes  4,78 -,--
zeeduivel:
1  6,72 -,--
2  6,60 6,60
3  6,26 5,86
4  5,02 5,11
5  3,38 3,50
schol: 
1  1,48 1,60
2  1,42 1,48
3  1,40 1,49
4  1,34 1,40
schar:  1,11  1,15
bot:  0,71  0,70
kabeljauw (Noordzee):  
1  2,93 3,07
2  2,87 3,00
3  2,52 2,74  
4  2,13 2,52
5  1,81 2,05
6  1,25 1,81
kabeljauw (Oostzee):
1  1,59  1,65 
2  1,93 2,14
3  1,92 2,07
4  1,65 1,89
5  1,41 1,45
6  1,15 1,17
wijting   0,77 1,15
schelvis:
1  3,15 -,--
2  2,68 3,96
3  1,69 1,62
4  0,96 1,11
rode poon:
1  2,10 2,23
2  1,91  2,07
3  0,63 0,67
grauwe poon:  0,41 0,43

Taal (51) wordt gezien als autoriteit 
op visserijgebied. Hij werkt al 25 
jaar bij het instituut en heeft een 
visserijachtergrond. Innovatieve 
vistechnieken verdienen volgens 
hem meer aandacht van de onder-
nemers in de sector. ‘Sommige vis-
sers onderschatten de potentie van 
de pulskor en SumWing.’
De belangstelling voor de resultaten 
die de TX-68 met de pulskor en en-
kele bokkers met de SumWing beha-
len groeit weliswaar, toch zijn veel 
vissers nog niet overtuigd. Volgens 
Taal zijn echter grote vorderingen 

gemaakt en hij stelt dat zowel de 
pulskor als de SumWing veel poten-
tie heeft. ‘Veel vissers zijn zich nog 
niet bewust van de mogelijkheden en 
zijn nog argwanend. Ze zouden veel 
meer informatie moeten verzamelen 
om zich een goed beeld te vormen 
van de voordelen. Pas dan kun je 
objectief beoordelen of deze experi-
menten en commerciële uitkomsten 
straks een realistische optie zijn om 
het benodigde veranderingsproces te 
kunnen bewerkstelligen. Want dat er 
wat moet veranderen staat vast. Het 
is niet zo dat de boomkorvloot geen 
bestaansrecht heeft, maar inspelen 
op allerlei ontwikkelingen is pure 
noodzaak om te kunnen overleven. 

En eigenlijk moet je naar een situ-
atie waarbij de manier van vissen 
maatschappelijk vrijwel volledig 
is geaccepteerd en er tegelijkertijd 
een goede boterham kan worden 
verdiend zonder over te stappen op 
een ander scheepstype.’

Topbesomming
Taal is opvallend optimistisch en 
zijn wens is om in verschillende 
vissersplaatsen sessies te organise-
ren om bokkenvissers meer inzicht 
te verschaffen in de vooruitgang 
die intussen is geboekt met inno-
vatieve visserijtechnieken. Een van 
zijn stokpaardjes is de Kenniskring 
Pulskor. Taal fungeert daarin als 
vraagbaak voor ondernemers. Hij 
volgt de resultaten van de TX-68, 

die met de pulskor experimenteert, 
op de voet. ‘Toen de eigenaar van de 
UK-153 besloot zijn schip te verko-
pen, kwam het pulsproject een beetje 
tot stilstand. Gelukkig meldden de 
eigenaren van de boomkorkotter TX-
68 zich en kon de pulsvisserij, maar 
nu op commerciële basis, doorgang 
vinden. Vanaf week 19 dit jaar vist 
de TX-68 met de pulskor, voortbor-
durend op de kennis die is opge-
daan met de UK-153. De werkelijke 
uitkomsten blijken ondertussen fors 
boven verwachting te zijn en mijn 
vertrouwen in deze vorm van visserij 
is alleen nog maar verder versterkt. 
Onlangs nog boekte de TX-68 een 
buitengewone topbesomming van, ik 

durf het bijna niet te zeggen, maar 
liefst ruim 75.000 euro. Dat is niet 
niks in een vierdaagse visweek. 
Nu moet je voorzichtig zijn door 
alleen maar de hoogste besomming 
te ventileren, maar in dit geval ligt 
de gemiddelde besomming van 
deze Texelse kotter over de afge-
lopen twintig weken toch op ruim 
45.000 euro per vierdaagse visreis. 
En met een brandstofreductie van 
40 à 45 procent zegt dat toch wel 

wat. Dat betekent dus veel lagere 
wekelijkse kosten.’

Zonder schade
De SumPuls lijkt wat dat betreft nog 
hogere ogen te gooien. ‘De schipper 
van de TX-36, die de SumPuls heeft 
ontwikkeld, toont ontzettend veel 
vertrouwen in deze visserijmethode. 
Hij verwacht een brandstofverbruik 
van circa dertien ton gasolie per vier-
daagse reis. Dat is een besparing 

van zestig procent. Zelfs al zou het 
verbruik iets hoger zijn, dan nog 
betekent dat een reuzensprong op 
het gebied van brandstofreductie en 
vermindering van de CO2-uitstoot. 
Over bodemberoering hoeven de mi-
lieuorganisaties zich nog nauwelijks 
zorgen te maken straks, want de 
pulsstrengen zijn de enige onder-
delen van het vistuig die in contact 
komen met de bodem. Er komen 
geen zware sloffen en kettingen meer 

aan te pas. Bovendien is het areaal 
dat wordt bevist kleiner, omdat er 
met minder snelheid wordt gevist 
dan gebruikelijk. Tel daar nog eens 
de vermindering van ongewenste bij-
vangsten bij op en je hebt een maat-
schappelijk verantwoorde visserij 
neer weten te zetten. Dat betekent 
dat de boomkorvisserij kan blijven 
voortbestaan, zij het met de toepas-
sing van een maatschappijvriendelijk 
vistuig’, aldus Kees Taal.

• Kees Taal is opti-
mistisch over de kan-

sen voor de boom-
korvisserij. 

(Foto W.M. den 
Heijer)

‘SumPuls kan doorbraak betekenen’

LEI-onderzoeker Taal voorspelt
nieuwe bloeiperiode platvisserij

Door W.M. den Heijer

‘Als straks de combina-
tie pulskor en SumWing 
(de zogeheten Sum-
Puls) vorm gaat krijgen 
dan voorzie ik een on-
gekend succes voor de 
Nederlandse platvisserij 
op tong.’ Dat zegt onder-
zoeker en projectleider 
Kees Taal van het LEI.

‘Topbesomming 75.000
 euro met SumWing’

KOTTERS
VAN DE WERELD

Franse dagvissers
LE TRÉPORT

De Franse vissersvloot telde ooit een groot aantal relatief fikse trawlers, die vrijwel het hele jaar rond in het 
noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan op kabeljauw, koolvis en roodbaars visten. Maar ook de wa-
teren rond New Foundland waren geen onbekend terrein voor de Franse zijtrawlers. Inmiddels zijn de tijden 
veranderd en vormen kleinschalige trawlers het grootste deel van de Franse vloot. In Duinkerken, Boulogne 
sur Mer, Le Tréport en Dieppe zijn het de staandwantvaartuigen ter grootte van ongeveer vijftien meter en 
trawlers van twaalf tot 28 meter die het havenbeeld bepalen. Le Tréport ligt tussen Boulogne en Dieppe bijna 
verscholen achter hoge krijtrotsen. Vanuit deze karakteristieke Franse vissersplaats vaart vrijwel dagelijks een 
vijftiental vissersvaartuigen uit om op de visgronden van Het Kanaal hun geluk te beproeven. Langs de kade in 
Le Tréport staan elke ochtend een stuk of tien kraampjes van waaruit verse vis verkocht wordt die ’s ochtends 
door de dagvissers is aangevoerd. De BL-484579 Marina (geregistreerd in Boulogne) is een scheepje van nog 
geen vijftien meter en is uitgerust met één boomkortuig om gericht op platvis te vissen. De handelaren aan de 
kade wegen dat deel van de vangst dat zij willen hebben en betalen rechtstreeks de schipper en bemanning uit. 
(Foto W.M. den Heijer)

Door Maria Evers 

MIDDELHARNIS

De Rabobank Goeree-Over-
flakkee heeft haar MVO Award 
uitgereikt aan Anne-Marie en 
Johan van Seters van zeevisse-
rijbedrijf E. van Seters en Zoon 
uit Stellendam. Zij ontvingen die 
prijs voor hun duurzame manier 
van vissen. Met het flyshoot-vis-
sersvaartuig de SL 27 Johannes 
wordt tweemaal per week super 
kwaliteit verse vis gevangen en 
aangevoerd bij de visafslag van 
IJmuiden.

De prijs met een bijeenkomst, ge-
organiseerd door de Kamer van 
Koophandel en de Rabobank, is 
in het leven geroepen om het on-
dernemerschap en het maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen te 
stimuleren. De Kamer van Koop-
handel reikte dit jaar voor het eerst 
de Ondernemersprijs uit in dit ge-
bied. Winnaar hiervan werd Wout 
Tieleman van W. Tieleman Holding 
uit Nieuwe-Tonge. 

De winnaar van de prijs voor de 
meest maatschappelijk verantwoorde 
ondernemer op Goeree-Overflak-
kee,  V.O.F. Zeevisserijbedrijf E. van 
Seters en Zn., is een familiebedrijf 
dat sinds 1958 gespecialiseerd is 
in de zeevisserij. Johan van Seters 
is praktiserend visser op zee, zijn 
vader Eduard verricht voornamelijk 
werkzaamheden aan boord zodra de 
kotter aan de wal ligt. Anne-Marie 
van Seters-Padmos, van oorsprong 
uit Bruinisse, doet de administra-
tie van het bedrijf. Daarnaast is zij 
het aanspreekpunt en onderhoudt 
zij contacten met de brancheor-
ganisaties, gemeenten en andere 
partijen.
Nadat de kotter SL27 in 2005 vol-
ledig uitbrandde heeft het bedrijf een 
doorstart gemaakt en is in 2008 de 
Johannes in de vaart gekomen. Dit 

is de eerste originele Nederlandse 
boomkorkotter die is omgebouwd 
naar een multifunctioneel schip 
dat kan vissen met verschillende, 
meer duurzame visserijmethodes 
en geheel voldoet aan de eisen van 
deze tijd.  

Slechte verliezer 
De jury oordeelde dat dit bedrijf een 
voorbeeld is voor de Nederlandse 
visserijbranche. Het juryrapport 
meldt ondermeer: ‘De ondernemers 
zijn zeer doortastend, innovatief en 
tonen veel doorzettingsvermogen. 
Klantenbinding wordt gerealiseerd 
door continu in communicatie te zijn 
met toekomstige afnemers, overhe-
den en de gehele visserijbranche.’ 
Visserman Johan van Seters is geen 
prater, daarvoor verwijst hij je naar 
zijn vrouw Anne-Marie. Op de vraag 

of hij graag wilde winnen, wil hij 
slechts kwijt dat hij een slechte ver-
liezer is. Maar zijn gezicht sprak 
boekdelen, toen bekend werd dat zij 
de prijs hadden gewonnen. Anne-
Marie: ‘We zijn ontzettend blij met 
deze onderscheiding. We geloven 
dat we op de goede weg zijn om een 
bijdrage te leveren aan een duurzame 
Nederlandse visserijsector. De on-
derscheiding hebben we opgedragen 
aan onze bemanning. Mede door de 
inzet van onze bemanning kunnen 
wij onze ambities waar maken. Ze 
waren ook allemaal aanwezig tijdens 
de uitreiking.’ 

• Anne-Marie en Johan van Set-
ers zijn volgens de Rabobank op 

de goede weg. (Foto Maria Evers)

Rabobank reikt voor de eerste keer MVO Award uit

Erkenning voor zeevisser Van Seters

BRUSSEL

De Europese Commissie is te-
vreden met het akkoord dat het 
afgelopen weekend werd be-
reikt in de ICCAT (International 
Commission for the Conserva-
tion of Atlantic Tuna) over een 
herstelplan voor blauwvinto-
nijn.

De belangrijkste maatregel betreft 
een daling van de totale toegestane 
vangst (TAC) voor deze bedreigde 

vissoort in 2010 naar 13.500 ton 
vergeleken met de TAC van 22.000 
ton in 2008. Deze daling van de 
TAC zal vooral het gevolg zijn van 
vermindering van de vangstcapaci-
teit en beperking van de vangstpe-
riode. Het akkoord voorziet tevens 
in een volledig vangstverbod voor 

blauwvintonijn in de oostelijke 
Atlantische Oceaan en de Mid-
dellandse Zee als de wetenschap-
pers in de loop van 2010 het gevaar 
voor een drastische vermindering 
van de blauwvinpopulatie zouden 
ontdekken. 
Ook voor zwaardvis in de Mid-
dellandse Zee werd binnen de 
ICCAT overeenstemming bereikt 
over maatregelen om uitroeiing te 
voorkomen. (JS)

Kotterruil op Urk
URK

Kobus Post en Luut de Boer uit Urk hebben hun Eurokotters UK-53 en UK-274 met elkaar geruild. Post heeft 
van De Boer de ruim 22 meter lange UK-274 Marretje Jacoba overgenomen en in de vaart gebracht als UK 
53 Ben-Oni, terwijl De Boer eigenaar is geworden van de UK-53 Maarten Post. De Boer zal met deze bijna 24 
meter lange Eurokotter uit 1984 gaan vissen onder het nummer UK-266 Jacoba Aleida. (Foto Bram Pronk)

Akkoord ICCAT
blauwvintonijn
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DIE GOEDE OUDE TIJD

Vlak voor de ingebruikname in 1935 krijgt de reling 
van de brug nog een laatste lik verf. De opvarige 
sleepboot ontmoet een passagiersbootje, dat we 
niet kunnen thuisbrengen. Het voer in elk geval niet 
op de dienst naar Heveadorp/Westerbouwing. Op 

de Rijnkade een rij wagonnetjes, mogelijk van de 
gasfabriek en een kraan van Rederij Concordia. In 
september 1944 ging hier veel verloren; zo ook de 
toren van de Grote of Eusebiuskerk.

Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
19 november 1939

 

Op alle nautische evenementen zie je oude sleepboten 
liggen, prachtig opgedoft en gepoetst. Maar te mooi en 
gelikt, veel spannender is natuurlijk zo’n oude werkboot, 
die nog dagelijks aan het werk is. De Berghout 2 bijvoor-
beeld. Het is duidelijk te zien, dat ze in de loop der jaren 
dikwijls is aangepast aan haar werkzaamheden, de hoge 
stuurhut komt vast van de sloop en is er later opgezet. 
Ook de duwsteven en de koppellieren zullen van latere 
datum zijn. Aan dek zie je duidelijk ingelaste platen, zou-
den hier vroeger de luiken van de kolenbunkers hebben 
gezeten?

Het blijkt te kloppen, ze is in 1929 als de stoomsleepboot 
Arvic gebouwd bij scheepswerf Strik of Sprik in Krimpen 
aan de Lek. De machine was 150 ipk sterk en de eigenaar was 
R. v.d. Bossche in Antwerpen. Deze gegevens komen uit het 
IVR-register van 1938. Verder is er helaas weinig bekend. In 
1944 werd de boot gevorderd en moest voor de Kriegsmarine 
gaan varen als RBS 560. In 1946 werd zij eigendom van de 
Reichswaserstrassenverwaltung Direktion Emden als E 560. 
In 1949 werd het de E 237 van het Bundesschsleppbetrieb 
Monopol in Minden en in de volgende jaren werd er een 240 
pk dieselmotor ingebouwd.
In 1961 werd de naam Josina, eigenaar Beckmann in Duisburg. 
In 1965 ging ze als Delos varen voor F.J. Reinarz in Schiedam. 
Van 1966 tot en met 1976 werd ze de St. John of St. Johan II 
van F.A.P. van Alphen in Rotterdam, daarna verkaste ze naar 
A. Hofman op Urk. Eén jaartje kocht A.M. Savelkoul uit Rid-
derkerk haar en verkocht haar door aan de firma Haeck van 
der Meersche in Dendermonde. De naam veranderde in Tom 
en toen werd waarschijnlijk de huidige motor, een achtcilinder 
Deutz type 428 van 347 pk bij 600 toeren geplaatst. De koppe-
ling werd een Reintjes 2:1 en ze kreeg een korte straalbuis voor 

nog meer kracht. Ze werkte als ploegboot in Antwerpen, zwaar 
werk, met een strijkijzer werd de havenbodem glad getrokken. 
In 1988 verhandelde de firma W.H. van Tiem uit Beneden 
Leeuwen de boot naar H. Schut te Groningen, hij veranderde 
de naam in Desperado. Dit is alles, wat van de geschiedenis 
van de Berghout 2 bekend is.

Te speels
‘Ik heb in Delft landmeetkunde gestudeerd, later industrieel 
ontwerpen, maar ik was te speels. Ik was altijd met bootjes 
bezig’, vertelt Wim Mendelts lachend. ‘Ik kocht de tjalk Eems, 
in 1902 gebouwd bij Boerema in Martenshoek. Nog uit het 
begin van de ijzerbouw, het casco was asymmetrisch, de spanten 

zaten er  scheef in. Engelsman was de eerste 
schipper, goed voor zijn schip, maar ruig in het 
zeilen, hoorde ik over hem. Ik maakte een tim-
merwerkplaats in het ruim en in 1983 lag ik als 
eerste schip in de Oude Haven in Rotterdam. Op 
de Koningspoort werd ik de eerste betaalde kracht 
en moest de schepen hellingen. Ik voer vaak 
naar de klanten toe en maakte ter plekke masten, 
zwaarden, koekoeken en roefdeurtjes. Heel wat 
schepen varen er nog mee rond. Wat ik maak 
moet lang leven. Ik kwam niet aan mijn eigen 
schip toe, na vele jaren had ik de Eems eindelijk 
getuigd, vlak voor de ronde van Tiengemeten. 
De tjalk liep hard, ik heb genoten, ook al liep 
verder alles mis. De zwaardtalies liepen van de 
lieren, de grootschoot zat klem in het blok, het 
was allemaal haastwerk geweest.
‘Mijn vriendin Anne Joosten hield niet zo van 
zeilen. Samen hebben we een oud werfje in Kou-
dum overgenomen, het Berghout. De Eems heb 
ik een paar jaar later met pijn in mijn hart van de 
hand gedaan. Ik kocht een Duitse patrouilleboot, 
de Albatros om nog een beetje door Friesland te 
varen. Af en toe werd ik gevraagd voor sleepwerk 
en daar kreeg ik plezier in. Van al het timmer- en 
ijzerwerk was mijn rug inmiddels versleten.’

Idee
‘Zo kwam ik op het idee een echte, sterke 
sleepboot te zoeken. Bij Maritieme Veilingen 
in Dintelsas ontdekte ik in 2006 de Desperado. 
Zwaar verwaarloosd, maar daardoor niet duur 
en opknappen kon ik zelf wel. Ik heb de mo-
tor laten klokken, de lagers laten meten en met 
endoscopie de cilinderwanden bekeken. Twee 
cilinders hadden lichte loopsporen, verder bleek 
alles goed. De SI was nog maar net verlopen, 
ik heb de boot in het water gekocht. Terwijl ik 
tegen iedereen altijd vertel dat je een schip altijd 
op de helling moet kopen.
‘Bij Draaisma in Franeker hebben we de boot grondig aangepakt. 
Samen met een gepensioneerde monteur haalden we de koppen 
eraf, de krukas ging uit elkaar en de verstuivers werden afge-
perst. Ondanks een leeftijd van vijftig jaar en 200.000 draaiuren 
was de Deutz van binnen nog in topconditie. En dat, terwijl na 
30.000 uur een revisie normaal is. Het enige probleem vormde 
de koeling, de plunjerpompen waren versleten, de koelpijpen 
bleken verroest en dichtgeslibd en er liep steeds water in het 
schip. Ik heb een grote bak gelast en er een Bloklandkoeler 
ingezet. Zo bleek ik voor weinig geld een prima sleepboot te 
hebben gekocht.
‘De bedrading is vernieuwd, er ligt een nieuw dak op de stuur-
hut en het roer is veranderd, de boot draait nu om z’n as. In de 
duwsteven heb ik een telescopische spudpaal ingebouwd met 
een elektrische kettingtakel - hydrauliek gaat lekken - handig 
in ondiepe watertjes. ‘Ik vaar nu vier jaar met de Berghout 2. 
Ik heb al vanalles gedaan. Assistentie verlenen bij het heien 
van buizen met een diameter van 2,50 meter en 44 meter lang 
in de Botlek. De haring kwam door de knallen boven drijven. 
Als voorboot een fast crew supplier van Damen slepen. Bakken 

duwen bij bodemsanering in Zwolle en nu in Edam. Smerig 
spul, klasse 4+, het gaat naar het slibdepot IJsseloog. Het werk 
is afwisselend, veel improviseren, dat houdt het spannend. Zo’n 
oude motor moet je in de gaten houden, dan kan die nog eeu-
wen mee. Elke twee uur smeer ik de klepstelen, tuimelaars en 
de regulateur en vul het reservoir van de cilindersmering. De 
motor gebruikt wat meer smeerolie, maar bij normaal werk 
slurpt hij maar 35 liter gasolie en dat is weinig.’

Wie meer weet van de geschiedenis van de Berghout 2, wordt 
verzocht te reageren: hetberghout@planet.nl 

Scheepsgegevens
Sleepboot Berghout 2. Gebouwd in1929 bij Strik (?) in Krimpen 
aan de Lek. Lengte: 20,17 meter. Breedte: 4,97 meter. Diepgang: 
2 meter. Motor: achtcilinder Deutz 428, 347 pk bij 600 toeren. 
Koppeling: Reintjes 2:1.• De Berghout 2 met bak in Edam.

Werkpaard Berghout 2

Tekst en foto’s Hajo Olij

• Wim Mendelts smeert zijn Deutz. ‘Na meer dan 200.000 
draaiuren nog in topconditie.’

Deel 422
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

‘Er is vijf meter tussen gekomen 
bij Van de Werff en we nemen nog 
steeds dertig personen mee, maar 
niet meer in vier- en tweepersoons 
hutten. We hebben nu twee vier-
persoons, twee driepersoons, zeven 
tweepersoons en twee eenpersoons 
hutten. We hadden één douche en 
twee toiletten, nu van beide drie’, 
vertelt schipper Jan.

Het uit 1967 daterende interieur 
met schrootjes was aan vernieuwing 
toe en zo begon het familiebedrijf, 
waartoe ook schoonzoon Holger 
Henning en Renske Koopmans met 
hun Stella Frisia behoren, aan een 
klus die circa twee ton ging kos-
ten. ‘De verbouwing op zich kostte 
150.000 euro, maar er komen altijd 
nog weer dingen bij. We denken die 
investering in tien jaar te kunnen 
terugverdienen’, zegt vader Joop. De 
Stella Frisia werd tien jaar geleden 
al nieuw opgebouwd en voldoet aan 
alle eisen.

Vooral Duitsers
Koopmans & Co, ofwel Friesland 
Charters, richt zich vooral op Duitse 
scholen en op bedrijven. ‘Dit jaar 
was goed en voor 2010 zijn we 
voor tachtig procent geboekt. We 
varen het liefst met Duitsers, want 
Nederlandse jeugd is veel individua-
listischer. En ook met lagere of geen 
subsidies blijven de Duitse scholen 
komen.’

Dat ze met twee schepen varen heeft 
zo zijn voordelen, want ze kunnen 
vaak de ‘steeds duurder wordende’ 
bussen gebruiken voor twee school-
groepen. Jans vrouw Elfriede regelt 
de catering voor de vloot.
Ze varen vrijwel uitsluitend in Fries-
land. ‘Meest in de Zuidwesthoek. 
We zijn de laatste tien jaar niet in 
Enkhuizen geweest en op zout water 
zien ze ons ook niet. Overigens is 
de vaart op de binnenwateren wel 
arbeidsintensiever.’

Workumse maat
Vanwege het vaargebied kon De 
Hoop niet zomaar worden vergroot. 
‘We konden maximaal tot de lengte 
van de sluis in Workum gaan, dus 
werd ze 31 meter over de stevens. 
Inderdaad, we hebben ons ook af-
gevraagd of we niet beter een ander 
schip konden kopen, maar eigen-
lijk zijn die altijd te breed voor ons 
werkgebied. We liggen in Akkrum 
achter de spoorbrug, die 5,40 me-
ter breed is. De Hoop is vijf meter 
zonder de zwaarden. Omdat we een 
rondje varen kom je dus elke week 
een keer door die brug. Ook in an-
dere plaatsen heb je een vaste plek 
waar je gaat liggen en bovendien 
is De Hoop al veertig jaar in de fa-
milie. We doen dit werk nu al zo 
lang, dat we de kinderen van leraren 
aan boord krijgen en ook leerlingen 
van vroeger, die inmiddels leraar zijn 
geworden.’

• De Hoop ligt in oktober 2008 klaar voor de nieuwe middensectie van vijf meter. (Foto J. Koopmans)

Workumse sluis bepaalt maximale lengte voor schepen Friesland Charter

Vijf meter langere De Hoop al
vrijwel volgeboekt voor 2010

Door Sander Klos

Joop Koopmans staat 
helemaal te glunderen 
op de beurs Klassieke 
Schepen. En zoon Jan 
ook, want ze hebben 
een goed eerste seizoen 
gedraaid met de ver-
lengde klipper De Hoop.

DEN HELDER

Na eerdere berichten dat de 
geheel uitgebrande VOC-re-
plica Prins Willim zou worden 
gesloopt, heeft zich alsnog een 
gegadigde gemeld die het schip 
wil restaureren. Scheepsbouwer 
Jelle Talsma heeft het wrak van 
Libéma gekocht. Het is nog niet 
duidelijk of de restauratie op de 
huidige ligplek van de Prins Wil-
lim in Den Helder, in Harlingen 
of in Franeker, waar Talsma een 
werf heeft, gaat gebeuren.

Talsma is vastbesloten is Prins Wil-
lem uit haar as te laten herrijzen. 
Van de replica is alleen de stalen 
romp over en di is door de hitte sterk 
verwrongen. Talsma denkt dit euvel 
te kunnen verhelpen en baseert zich 
hierbij op eerdere restauratieprojec-
ten, zij het op veel kleinere schaal, 
die op zijn werf zijn uitgevoerd. Voor 
de restauratie van de Prins Willim 
wil hij, naast eigen personeel, ook 
werkzoekenden inzetten. Dit laatste 

als een soort leerproject. De Prins 
Willim zou dan in een jaar tijd toon-
baar en over drie jaar weer geheel 
in  oude staat hersteld zijn.
Met de directie van Willemsoord BV, 
de exploitant van de Oude Rijks-
werf Willemsoord, is al overlegd of 
de restauratie in het dok waar de 
replica ligt afgemeerd kan worden 
uitgevoerd. Lukt dit niet, dan kan 
het volgens Talsma ook in Franeker 
gebeuren.
In Den Helder loopt nog steeds een 
onderzoek naar het hoe en waarom 
de gemeentelijke brandweer van Den 
Helder nauwelijks actie heeft on-
dernomen om de Prins Willim te 
redden. Volgens diverse getuigen 
heeft men het schip, zonder een 
vinger uit te steken, ‘gecontroleerd’ 
laten uitbranden. Om de inzet van 
de op steenworp afstand van de werf 
gevestigde marinebrandweer, die is 
gespecialiseerd in het blussen van 
scheepsbranden, is door omstan-
ders herhaaldelijk verzocht, maar 
tevergeefs. Deze handelwijze van 
de gemeentelijke brandweer heeft in 
Den Helder, in met name nautische 
kringen, tot heftige kritiek geleid. 
Reden voor het gemeentebestuur om 
toch maar externe deskundigheid in 
te schakelen om het handelen van de 
brandweer te onderzoeken. (PAS)

• Jelle Talsma ziet nog brood in 
de restauratie van de resten van 
wat eens een replica van een VOC-
schip is geweest. (Foto PAS Publi-
caties)

Kans op restauratie Prins Willim



Weekblad Schuttevaer Zaterdag 21 november 200912 advertentieAdvertenties Zaterdag 2009WeekblAd schuttevAer12

(Advertorial)

Beide diensten controleren gedurende
vier weken vijftig containerschepen.
Daarbij selecteert het Havenbedrijf de
schepen die binnenkomen in de haven
op basis van door IVW aangedragen
criteria. De diensten kijken onder meer
naar gehanteerde normen, planning,
stapeling van de containers, rekening
houdend met hun gewicht en kwaliteit
en onderhoud van materiaal dat ge-

Onderzoek naar
zekeren containers  

Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en Havenbedrijf Rotterdam zijn
begin deze maand op verzoek van staatssecretaris Huizinga gestart met een
thema-inspectie naar het vastzetten en zekeren van containers aan boord van
containerschepen. Doel is om te achterhalen of containers aan boord wel of
niet goed worden vastgezet door rederijen. Onlangs verloor een schip negen
containers voor de kust van Terschelling.

Een vaste traditie van de Stichting Scheepvaart zijn de jaarlijkse voorlichtings-
bijeenkomsten voor de maritieme werkgevers. Dit jaar vindt de voorlichting plaats
op:

woensdag 25 november 2009 in het Mercure Hotel, 
Emmalaan 33 te Haren (Groningen) 
woensdag 2 december 2009 in Hotel New York, 
Koninginnenhoofd 1 te Rotterdam

Beide bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en eindigen om 16.00 uur met een
hapje en een drankje.

De onderwerpen voor dit jaar zijn:

per 1 januari 2010.

Wat merkt u als werkgever hiervan?

U kunt zich aanmelden door een e-mail te zenden aan info@scheepvaartnet.nl
waarin u aangeeft aan welke bijeenkomst u wenst deel te nemen. 

Voor nadere informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten kunt u contact 

telefoon 020 - 586 66 72.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Stichting Scheepvaart

De aanpak start in de regio Den Haag.
Daar worden ruim 4000 mensen aan-
gepakt die een betalingsachterstand
hebben van zes maanden of langer.
Het rechtstreeks inhouden van de zorg-

premie wordt stapsgewijs uitgebreid
naar andere regio’s en verzekeraars. 

Landelijk zijn er zo’n 280.000 wan-
betalers.

Wanbetalers zorgpremie

worden aangepakt
Het ministerie van VWS laat vanaf vorige maand 100 euro plus een ver-
hoging van 30 euro inhouden op de salarissen of uitkeringen van wanbe-
talers van zorgverzekeraar Azivo.

NIEUWS EN VEILIGHEID

Postbus 9138, 1006 AC AMSTERDAM
Telefoon 020 586 6666
www.scheepvaartnet.nl

bruikt wordt om de containers vast te
zetten.
Vastzetten en zekeren van containers
kan al onderdeel zijn van de algemene
scheepsinspecties die IVW in de havens
uitvoert. De gehanteerde thema-inspec-
tie is hier een aanvulling op.
Jaarlijks wordt in de Rotterdamse ha-
ven 10 miljoen TEU (twintig-voets)
containers overgeslagen.

AZVZ: de maritieme zorgverzekeraar

richt op werknemers bij een maritiem bedrijf en hun gezinsleden. En dat doet

gegarandeerd een bodempremie en krijgt u de zorg die bij u past. En een aparte
tandartsverzekering is niet eens nodig!

Kijk voor meer informatie op onze website www.scheepvaartnet.nl

Wilt u zich meteen aanmelden? 
Download dan een aanmeldingsformulier van onze website.

per maand, voor verzekerden van 18 jaar of ouder

Soort verzekering

Zeevarenden:
Koopvaardij
Zeevisserij

Zeegaande waterbouw

Gezinsleden van 
zeevarenden

 Walwerknemers 1

Varenden Binnenvaart
Varenden niet-zeegaande 

waterbouw
Gepensioneerden

Gezinsleden van deze vier
groepen

Overige
verzekerden

Basisverzekering €    90,36 €    90,36 €   90,36 €  100,40

AV Plus €    11,34 €    22,68 €   22,68 €    32,40 

Subtotaal €  101,70 €  113,04 € 113,04 €  132,80 

AV Top €    12,25 €    12,25 €   12,25 €    17,50 

Totale premie €  113,95 €  125,29 € 125,29 €  150,30 

NETTO PREMIES AZVZ 2010 

                                                     
1
 Van een maritiem bedrijf of daaraan gelieerd bedrijf

Geen scheepsjongens van Bontekoe op het symposium van de kapiteinsvereniging
NVKK in Breukelen, maar wel een kapitein Frits Bontekoe als toehoorder. Bon-
tekoe voer bij Van Nievelt Goudriaan, is 85 jaar en houdt de vakliteratuur nog
aardig bij. Hij woont in Drachten. De VOC-kapitein Bontekoe uit het boek van
Johan Fabricius is geen familie van hem, althans, voor zover hij kon nazoeken.

Vakbond en redersvereniging hebben zojuist het eerste deel van de arbocatalo-
gus uitgegeven. Daarin speelt het werken met luikenwagens een voorname rol. 

Kapitein Bontekoe

Waarom overstappen naar AZVZ?

1. Maximale korting op de basisverzekering: 10%.

3. Uitgebreid verzekeringspakket waaronder:
a. volledige vergoeding van alle behandelingen door bijna elke 

d. zeer ruime vergoedingen van tandartskosten.
4. Geen medische selectie.

maritieme sectoren.

GERECHTSDEURWAARDERS

DE WILDE & BAELE
Gasmeterlaan 191 – 9000 GENT – BELGIË 

tel: +32 9 2691450 – fax: +32 9 2256120 
kantoor@dewilde.gerechtsdeurwaarders.be

gaan over tot de 

DEFINITIEVE GERECHTELIJKE 

TOEWIJS VAN HET BINNENSCHIP

MS SAO-MAÏ 
stalen motorschip (67,61m lang – 7,25m breed),  

met dek, tunnel & drie laadruimten 
620 PK dieselmotor Deutz 

BJ 1964 bij de Scheepswerven van Langerbrugge 

NA HOGER BOD GEBRACHT
OP 33.000 EUR

op 28 / 11 / 2009 om 10u30 
te GENT - Gasmeterlaan191

info: www.gdw-dewilde.be

Rederij Ringoot en zoon nv

Kapitein
In bezit van:
- Rijnpatent
- Radarpatent
- ADNR certificaat

Wij bieden u:
- Werken op moderne schepen
- Vrijetijdsregeling mogelijk
- Aantrekkelijk loon

Kapitäne
Mit:
- Rheinpatent
- Radarpatent
- ADNR-Zertifikat

Wir bieten:
- Moderne Schiffe
- Anziehend Lohn
- Freihaben möglich

Metropoolstraat 1
2100 SCHOTEN
+(32) (0)3 235 75 75
rederij@ringoot.be

Te Koop gevraagd voor de Engelse markt:
Varende woonschepen, Klippers, Aken,
Tjalken, Luxe Motors en Steilstevens.

MEER INFO  TEL + 31 (0) 525 - 681101 FAX + 31 (0) 525 - 684958
OF BEZOEK ONS AAN DE HAVENKADE 29 8081 GR ELBURG

www.esbship.nl / info@esbship.nl

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
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DELFZIJL

De Erieborg is 5 november uit-
gehaald. Bouwnummer 839 van 
Koninklijke Niestern Sander in 
Delfzijl was 17 september zon-
der ceremonieel te water gela-
ten en is, na de 19 juni opgele-
verde Eemsborg, de tweede van 
een viertal ijsklasse 1A multi-
purpose containercarriers die 
KNS voor Koninklijke Wagen-
borg bouwt.

Deze vier schepen zijn de grootste 
die ooit in Noord-Nederland dwars-
scheeps te water zijn gelaten. Voor 
de passage van de kunstwerken in 
het Eemskanaal heeft Provinciale 
Waterstaat een compleet draaiboek 
gemaakt. Met slechts vijf centimeter 

speling aan weerszijden assisteerde 
het sleepbotenduo Gruno III en Wa-
terstad het bijna 138 meter lange 
schip probleemloos door de zestien 
meter brede kunstwerken. De alge-
mene gegevens van dit viertal sche-
pen luiden: lengte over alles 137,90 
meter, lengte tussen de loodlijnen 
131,50 meter, breedte 15,87 meter, 
holte 11 meter, ruiminhoud 482.000 
cbft, GT/NT 7196/3607, container-
capaciteit 432 teu, waarvan 176 aan 
dek. In de machinekamer staat een 
Wärtsilä 9L32C hoofdmotor van 
4500 kW. De bouwnummers 840 
en 841 komen respectievelijk in mei 
en november 2010 al Edenborg en 
Ebroborg in de vaart. De Erieborg 
wordt eind deze maand opgeleverd. 
(HZ)

In het Verre Oosten profiteren de panamaxen van grotere importen 
van ijzererts en kolen door China. De Medi Rotterdam (75.735 dwt, 
2002) werd gecharterd oplevering Hazira, via westkust van India, 
teruglevering China voor $ 29.000 per dag. Door de hogere importen 
en het slechte weer is er weer congestie in de Chinese havens wat 
uiteraard gunstig is voor de reders.
Op de Atlantische routes waren de huren en vrachten al enige tijd 
heel redelijk en de afgelopen week verbeterden ze verder. De Alam 
Padu (87.052 dwt, 2005) werd gecharterd oplevering Piombino, via 
Oostkust Verenigde Staten, teruglevering West-Europa voor $ 35.000 
per dag, de Lotus Sun (73.556 dwt, 1995) oplevering Valencia, via de 
US Gulf, teruglevering Singapore/Japan voor $ 41.500 per dag. Net 
als de panamaxen profiteren de capesizers van de grotere vraag naar 
ijzererts en de congestie in de Chinese havens. De vrachttarieven voor 
ijzererts van Australië naar China stegen tot iets boven $ 15 per ton, 
van Brazilië naar China tot rond $ 38 per ton. De Tianshunhai Cosco 
Qingdao (171.861 dwt, 2000) werd gecharterd oplevering Shanghai, 
via Australië, teruglevering China voor $ 58.000 per dag, de Alpha 
Cosmos (169.770 dwt, 2001) oplevering Tai Cang, via Brazilië, te-

ruglevering Singapore/Japan voor $ 47.500 per dag.
De grotere handysizers, de supramaxen profiteren van het grotere 
graanaanbod in Noord- en Zuid-Amerika. De Furness London (53.472 
dwt, 2006) werd gecharterd oplevering Nigeria, via Brazilië, terugle-
vering Zuid-Afrika voor $ 22.000 per dag.
Voor de kleinere handysizers is de markt nog niet geweldig. De Ince 
Marmara (28.352 dwt, 2008) werd gecharterd oplevering Lagos, via 
Vila do Conde, teruglevering Noorwegen voor $ 10.250 per dag, de 
Global Purity (28.050 dwt, 2009) oplevering Bangkok, via Australië, 
teruglevering Zuid-China voor $ 11.150 per dag.
In de tankermarkt steeg het aantal tankers dat voor opslag wordt gebruikt 
flink, met name de vlcc’s en tankers voor geraffineerde producten 
waren populair. Lage charterhuren en de verwachting van prijsstij-
gingen voor zowel ruwe olie als geraffineerde producten moedigen de 
gokkers aan. Ook het tekort aan opslagruimte in de Verenigde Staten 
en West-Europa speelt een rol.
Voor de suezmaxen stegen de vrachtprijzen voor reizen van de Zwarte 
Zee. Voor een reis met 135.000 ton ruwe olie van de Zwarte Zee 
naar de Middellandse Zee lagen de vrachten rond worldscale 88 of 
daginkomsten van ruim $ 24.000. Voor reizen vanaf de Westkust van 
Afrika was het wat minder voor de suezmaxen, voor reizen naar de 
Verenigde Staten lagen de vrachten rond worldscale 65 of daginkom-
sten van iets onder $ 17.000 per dag, beduidend minder dan een week 
eerder toen voor reizen van West-Afrika naar de Verenigde Staten 
nog worldscale 76 of een kleine $ 26.000 per dag werd betaald. De 
vraag naar ruwe olie in het Verre Oosten stijgt en de vlcc’s profiteren 
daarvan. Doordat er betrekkelijk weinig vlcc’s beschikbaar waren 
in de Atlantic werden vlcc’s in het Verre Oosten gecharterd voor het 
laden van ruwe olie in West-Afrika. De Ryuohsan werd gecharterd 
oplevering Verre Oosten via West-Afrika, teruglevering India voor 
een lumpsum van $ 3,5 miljoen.

Importen slingeren vervoer aan

vrachtenmarkt

wacht te kooi

Zand voeren

‘Keesje! Heb jij Robbie zand ge-
voerd in de zandbak?’
Ik schrik geweldig, de juf ziet er 
erg boos uit. Maar ik heb Robbie 
helemaal geen zand gegeven; hij 
zat zélf met een lepel zand te eten 
alsof het Brinta was.
‘N..nee juf, echt niet’, stotter ik. 
Als vanzelf begint mijn onderlip 
te trillen en mijn ogen worden 
vochtig. Waarom gelooft ze mij 
niet?
Vijf jaar later, ik ben tien. Achter 
ons huis ligt een braakliggend ter-
rein - we noemen dat ‘het landje’ 
- te wachten tot er een winkel-
centrum op wordt gebouwd. Het 
oogt verwaarloosd en er ligt een 
hoop troep. Op een dag besluit ik 
dat op te ruimen; heb altijd al een 
drang naar organisatie gehad, denk 
ik. Ik verzamel de rommel en leg 
alles op een grote hoop. Tevreden 
constateer ik dat het werk aardig 
opschiet.
Ineens klinkt er een barse stem: 
‘Zo, en wat zijn wij hier aan het 
doen?’ Een gigantische poli-
tieagent heeft mij van achteren 
beslopen.
Totaal van mijn stuk gebracht weet 
ik niets anders uit te brengen dan: 
‘Het landje opruimen, meneer.’
‘Een brandstapel maken om een 
goede fik te stoken, dát ben jij aan 
het doen! Leg die rommel maar 
precies terug waar je het gevon-
den hebt!’
Laaiend van nijd dat mijn goede 
bedoelingen zo verkeerd worden 
uitgelegd sleep ik de rotzooi te-
rug.
Weer tien jaar later, ik ben licht-
matroos.
‘Zo lichtpik, aan het lijntrekken?’ 
Voor deze stuurman is het niet 
gauw goed: of je werkt te lang-
zaam of je werkt veel te langzaam. 
En nu werk ik langzaam, maar ik 
ben dan ook een beetje zeeziek. 

Alsof hij daar vroeger nooit last 
van heeft gehad, de zak!
Ik pak mijn emmer en sopdot en 
probeer de indruk te wekken dat de 
gangen door mijn toedoen schoon 
worden.
Ruim dertig jaar later. Ik ben al 
sinds heugenis kapitein. In mijn 
kantoortje zit een ambtenaar een 
map door te nemen. Hij kijkt ge-
alarmeerd. ‘Kapitein, uw rustu-
renlijst ontbreekt!’ Hij laat het 
klinken alsof hij zojuist heeft 
geconstateerd dat het schip de 
schroef is verloren.
‘Geen probleem’, ik plug een 
memory-stick in mijn computer 
en print binnen een minuut een 
rusturenlijst uit. ‘Alstublieft, was 
het vergeten te printen.’
Met gefronst voorhoofd bekijkt 
de Port-State-Control ambtenaar 
het papier. ‘Wilt u beweren dat 
u gedurende drie weken nóóit op 
deze uren hebt gewerkt?’
‘Nee meneer, ik heb Robbie geen 
zand gevoerd.’ 
Verbijsterd kijkt hij me aan.
‘Ja! Als jij niet gelooft dat ik toen 
heb liggen slapen als een baby, 
schrijf je dat maar in je rapportje. 
Je weet zelf ook wel dat je met 
zielige dingen bezig bent, die 
niks met veiligheid te maken 
hebben!’
Zo dat lucht op. De ambtenaar is 
zo geschrokken dat hij vergeet 
een opmerking maken in zijn 
rapport.

Z WA R E  K E ES

Het is waarschijnlijk dat kapitein 
M.F. uit Sint-Petersburg nooit meer 
onder Nederlandse vlag zal varen. 
De rederij van de Wisdom, Amasus, 
heeft de kapitein na de aanvaring 
op staande voet ontslagen. Zelfs in 
Rusland blijkt hij niet meer aan de 
bak te komen nadat hij onder invloed 
van alcohol van Dordrecht op weg 
naar zee middenin de nacht deze 
ramp veroorzaakte in een bocht van 
de Oude Maas. 
De Riad zonk vrijwel onmiddel-
lijk. Schipper Adrianus Pols en zijn 
vrouw moesten rennen voor hun le-
ven. Over hun auto naar de roeiboot, 
die al te water lag. Ze wisten zich 
eraan vast te klampen.

Op het zeeschip was onder leiding 
van de Russische stuurman inmid-
dels de mob-boot neergelaten en 
dankzij het zoeklicht was het echt-
paar snel gevonden en aan boord van 
de Wisdom gebracht. Ten tijde van 
de aanvaring bleek de kapitein als 
enige de brug te bemannen, terwijl 
twee man vereist is. Zeer waarschijn-
lijk was hij daar in slaap gevallen 

en pas wakker geschrokken door de 
aanvaring. 

Niet verschenen
De kapitein was wel opgeroepen 
voor de zitting, maar had laten we-
ten niet te zullen verschijnen. Hij 
werd vertegenwoordigd door zijn 
raadsman mr. H. van der Wiel: ‘Mijn 
client is niet aanwezig. Hij zegt geen 

geld te hebben voor de reis en ik 
denk dat hij er ook tegenop zag hier 
te verschijnen. Hoewel hij op staande 
voet is ontslagen, heeft hij toch recht 
op bijstand. Hij is onschuldig zolang 
hij niet is veroordeeld.’
Op de zitting, waarbij de raad werd 
voorgezeten door mr. P. Neleman, 
verschenen wel stuurman Sergey 
Grinevich van de Wisdom, die nog 
steeds vaart voor Amasus, en schip-
per Adrianus Pols van de verloren 
gegane Riad, met zijn raadsman.

De stuurman werd gehoord met hulp 
van een tolk Engels. De Wisdom was 
van Duisburg via Dordrecht op weg 
naar het Engelse Felixborough. In 
Dordrecht was nog geladen.

‘Rare klap’
De Wisdom (82,19 meter lang, 1552 
brt) voer met een lading staalrollen 
en vijf bemanningsleden, inclusief 
de kapitein, richting Rotterdam, te-
genstrooms. De Riad (66,97 meter 
lang) kwam van Rotterdam, met een 
lading ferrochroom.
Na Dordrecht was de bemanning 
van de Wisdom gaan rusten. De 

stuurman kwam op het moment van 
de aanvaring net onder de douche 
vandaan. Hij hoorde ‘een rare klap 
en help, help’. Hij schoot als een 
speer in zijn kleren en was heel snel 
bij de mob-boot. Hij gaf de ook aan 
dek gekomen Filippijnse matrozen 
opdracht deze meteen te water te 
laten.
Aanvankelijk hoorde hij de dren-
kelingen alleen.  ‘Met het zoeklicht 
zag ik ze toen ook, in het water, met 
een klein bootje. Hun schip was al 

gedeeltelijk onder water. Met onze 
mbo-boot hebben we ze opgehaald 
en bij ons aan boord gebracht.’
Zijn kapitein heeft hij pas gezien 
toen de gealarmeerde KLPD aan 
boord kwam. Al die tijd had hij niet 
met hem gesproken. ‘Geen tijd ge-
had.’ De Wisdom had ook schade 
opgelopen, daarmee was hij ook be-
ziggeweest. Hij kende de kapitein 
aardig goed. Hij had hem nog nooit 
alcohol zien drinken en ook nooit 
vreemd gedrag waargenomen. Had 
de kapitein twee liter bier op, die be-
wuste dag? Merkwaardig. Ook nooit 
alcohol bij hem geroken, vroeg de 
raad. De stuurman verontwaardigd: 
‘U denkt toch niet dat ik zijn adem 
ga controleren!’
De vertaling loopt hier en daar wat 
moeizaam, de stuurman begrijpt niet 
alles, maar met vereende krachten 
komt men er toch uit. Dan zegt raads-
lid kapitein F. Karmelk plotseling: 
‘Ik wil u bedanken voor uw snelle 
hulp en actie.’ Daar wordt de stuur-
man even helemaal stil van. Later zal 
hij zeggen: ‘Ik voel me geen held. 
Ik heb gewoon gedaan wat ik moest 
doen, het is mijn vak.’

Gewoon rechtdoor
Toen was schipper Pols aan de beurt. 
‘Alles gebeurde vreselijk snel, in een 
paar minuten. We voeren daar 200-

300 meter van elkaar. Maar het is 
wel raar als je denkt dat dat schip 
een bocht gaat maken, wat normaal 
is en hij vaart gewoon rechtdoor. Het 
kan weleens lang lijken dat schepen 
daar rechtdoor varen, maar op een 
bepaald moment veranderen ze toch 
van koers. Maar dan ineens zie je dat 
ie géén bocht gaat maken en dat je 
met een snelheid van 34 kilometer 
per uur naar elkaar toe komt. Vlak 
voor de aanvaring heb ik post Heer-
jansdam opgeroepen en nog gepro-
beerd stuurboord uit te gaan. Ik was 
al uit het vaarwater.’

Dan maar de wal in, dacht de schip-
per, maar er was geen redden meer 
aan. ‘Toen we aan boord van de Wis-
dom kwam, stond de kapitein aan de 
reling en hij vroeg of er nog meer 
mensen aan boord waren. In zijn 
stuurhut heb ik de marifoon gepakt 
en gezegd dat we gered waren. Wat 
wel raar was, dat hij ineens vol ach-
teruit ging slaan. Ik zeg, waarom, je 
bent toch ook lek? En mijn vrouw zei 
ook, je moet blijven zitten. Hij wilde 
achteruit omdat hij aan de grond zat, 
zei hij. De kapitein sprak Engels en 
hij was rustig. Hij zei nog wel dat wij 
zonder verlichting voeren. Onzin, 
een uur later brandden onze lichten 
nog steeds, onder water. Ook vreemd 
was dat zijn radar, de enige, op 500 

meter stond. Ik zag het meteen, ik 
had  dezelfde aan boord.’

Vreemde dingen 
De kapitein heeft ook vreemde 
dingen verklaard in de diverse ver-
balen, zoals: de Riad had hém ge-
ramd,  hijzelf had eerder een jacht 
aangevaren en ook nog een ander 
binnenvaartschip. Gebleken is alleen 
dat hij eerder een near miss met de 
wal heeft gehad.
De kapitein heeft uiterst onver-
antwoordelijk gehandeld en door 
diverse verklaringen de waarheid 
proberen af te dekken en het on-
derzoek bemoeilijkt, aldus de raad in 
zijn uitspraak. ‘Er hadden makkelijk 
twee doden kunnen vallen.’

Schipper Pols van de Riad was sa-
men met zijn vrouw eigenaar van de 
Riad. ‘Het is vreselijk om te moeten 
meemaken dat je schip in tweeën 
wordt gevaren’, aldus Pols. Zijn 
vrouw is nog steeds ‘schrikkerig’. 
Toch vaart het echtpaar weer. ‘We 
doen afloswerk. Momenteel zit-
ten we op een beunschip, zand en 
grind.’
Hun verloren gegane schip is inmid-
dels door de verzekering vergoed. 
‘Daarover zijn we tevreden’, zegt 
Pols. ‘We wachten nu nog op een 
vergoeding van onze verletdagen.’

• De Erieborg wordt uiterst voorzichtig naar open water gebracht. (Foto Henk Zuur)

Raad voor de Scheepvaart acht Rus schuldig aan overvaring binnenvaartschip Riad

Kapitein Wisdom hoeft zich in
Nederland niet meer te vertonen

Door Lies Russel

De Russische kapitein van de kruiplijncoaster Wis-
dom, die vorig jaar oktober het binnenvaartschip 
Riad overvoer is zijn Nederlandse vaarbevoegdheid 
kwijt. De Raad voor de Scheepvaart heeft maandag 
de eis van inspecteur voor de scheepvaart Evert 
van Leeuwen overgenomen: ontneming van de 
Nederlandse vaarbevoegdheid net zo lang tot deze 
niet meer geldig is. Ofwel een ontneming vanaf nu 
tot 9 juli 2011, wat neerkomt op een jaar en ruim 
acht maanden.

‘Er hadden gemakkelijk
doden kunnen vallen’

KAMPEN

Directeur Pier Meinderts van 
Peters Shipyards Kampen heeft 
23 oktober bouwnummer 1017 
opgeleverd aan CV Scheepvaart-
onderneming Cristina Delfzijl 
(Willem en Netty Doorduin uit 
Kampen).

Het casco is 20 juni bij Leda 
Shipyards te Korcula op het gelijk-
namige eiland in Kroatië gebouwd, 
waarna het naar Kampen is gesleept 
voor de afbouw. De Cristina is de 
dertiende en voorlaatste op rij van 
de succesvolle serie Super Saimax 
Short Sea Containercarriers die 
de Kampense werf voor Wagen-
borg Delfzijl en gelieerde reders 
en kapitein-eigenaren bouwt. De 
containercapaciteit van deze sche-
pen is 132 teu, waarvan 36 op de 
luiken. Daarnaast zijn in het ruim 
stelplaatsen voor het transport van 
48 feu of 45-voets containers. De 
overige algemene gegevens luiden: 

lengte over alles 82,50 meter, lengte 
tussen de loodlijnen 80,84 meter, 
breedte 12,50 meter, holte naar de 
mal midscheeps tot het bovendek 8 
meter, diepgang naar de mal 5,41 
meter, 2409 gt, 1034 nt, 3700 dwt. 
De Caterpillar 3512 B-HD-DITA 
van 1700 rpk of 1250 kW levert een 
snelheid van 11,5 knopen.

Het bijzondere aan dit type schip, dat 
een ruiminhoud heeft van 162.000 
cbft, is het gebruik van de steilste-
ven. Dit zorgt ervoor dat de schepen 
op het Saimaacomplex 2600 ton la-
ding kan meenemen in plaats van de 
gebruikelijke 2250 ton. Daarnaast is 
de Super Saimax door aanpassingen 
aan het dek en aan de constructie ook 
uitermate geschikt voor het vervoer 

van projectlading en het aanlopen 
van Engelse tijhavens.  Naast de 
Cristina beredert Willem Doorduin 
sinds 2005 ook de 2950-tonner Derk, 
die in 2000 bij Peters als Jan van 
Gent werd gebouwd.

Nieuw type
Peters is nu bezig met afbouw van 
het ms Adamas (bouwnummer 1018) 
voor de Combinatie Van Donderen 
te Delfzijl. Ook het casco van dit 
schip, dat in februari in de vaart 
komt, werd gebouwd in Korcula. 
Op deze Kroatische werf wordt 
momenteel gebouwd aan de eerste 
van vier van het type I-Box. Ook 
de afbouw en ingebruikstelling van 
deze 1A ijsversterkte 5200-tonners, 
waarvan de eerste in de zomer van 
2010 wordt opgeleverd, gebeurt in 
Kampen.

De overdracht van de Cristina had 
twee dagen na de proefvaart op 27 
oktober op de Waddenzee plaats in 
Harlingen. Onder gezag van kapi-
tein-eigenaar Willem Doorduin is de 
Cristina (IMO 9489546, roepletters 
PBVY) kort na overdracht met een 
lading zout uit Harlingen vertrokken 
naar het Finse Joutseno. (HZ)

Erieborg naar buiten

• Willem en Netty Doorduin met 
hun kinderen Ellis en Thomas 

voor de nieuwe Cristina. (Foto 
Henk Zuur)

Dertiende Super Saimax van
Peters naar Willem Doorduin

TERNEUZEN

Precies 87 jaar na de ondergang 
van het stoomschip Cornelis 
voor de Zweedse kust is op de 
Scheldedijk in Terneuzen een 
monument voor de omgekomen 
zeelieden onthuld.

Bij de ramp in 1922 kwamen alle 23 
opvarenden van de houtboot van de 
Terneuzense rederij Lensen om het 
leven, onder wie twaalf mannen uit 
Terneuzen en omgeving.
Niet lang na de ramp werd in het 
Zweedse kustdorp Öregrund al een 
monument opgericht. Na uitgebreid 
overleg tussen de Heemkundige Ver-
eniging Terneuzen en de gemeente 
gebeurde dat nu ook in Terneuzen. 
De heemkundigen hebben het be-
wust niet beperkt tot de verdronken 
bemanningsleden van de Cornelis. 
Met het monument worden ook alle 
andere omgekomen zeelui uit Ter-
neuzen en de regio herdacht.

Het monument is ontworpen door 
de Terneuzense kunstenaar Piet 
Griep, kleinzoon van één van de 
opvarenden. Hij legde vorige week 
vrijdag, bij de onthulling van het 
monument, ook een krans aan de 
voet van het gedenkteken, waarin de 
letter L van Lensen is te herkennen 
met daarop een lijst met namen van 
de verdronken bemanningsleden. De 
ramp riep destijds hevige emoties op 
in Terneuzen (toen 6000 inwoners). 
Een belangrijk deel van de Terneu-
zenaars voer toen op de houtboten 
van Lensen. Het stadje was weken 
in rouw gedompeld.

Saar Lensen, dochter van reder Bram 
Lensen, nam vrijdagmiddag in de 
Grote Kerk in de Terneuzense bin-
nenstad - op de plaats waar destijds 
ook een herdenkingsdienst werd ge-
houden - het eerste exemplaar van 
een boek over de ondergang van ss 
Cornelis in ontvangst. (WB)

• Ria Schippers en Piet Griep, kleinkinderen van omgekomen bemanningsleden van het ss Cornelis leggen een 
krans bij het nieuwe monument voor zeevarenden in Terneuzen. Het monument is een ontwerp van Griep. (Foto 
Chris Platteeuw)

Monument voor bemanning
stoomschip Cornelis

Noorwegen wil
reders paaien
OSLO

De Noorse regering heeft een in-
ternationale campagne opgezet 
om Noorwegen te profileren als 
vestigingsplaats voor het mari-
tieme bedrijfsleven, inclusief de 
offshoresector.

Doel is volgens minister Trond Giske 
van Economische Zaken uitgevlagde 
bedrijven die hebben uitgevlagd weer 
terug te krijgen en belangstelling te 
wekken bij buitenlandse bedrijven 
om Noorwegen in de overwegingen 
te betrekken bij de keuze van een 
bedrijfslocatie. Voor de campagne 
is 120.000 euro uitgetrokken.
Verder wil Giske begin 2010 met de 
sector om tafel om te inventariseren 
wat de problemen zijn die investeer-
ders mogelijk belet zich in Noorwe-
gen te vestigen. Daarbij kan het gaan 
om bureaucratische regelgeving en 
administratieve procedures.
Overigens ontwikkelt de door 
Noorse reders beheerde handelsvloot 
zich, afgezet tegen de economische 
crisis, relatief stabiel. Per 1 juli was 
het aantal schepen volgens reders-
federatie Norges Rederiforbund  
ten opzichte van een jaar eerder 
wel met vijftien teruggelopen naar 
1850. Het totale draagvermogen 
daalde  fractioneel mee naar 41,3 
miljoen dwt. Het aantal uitstaande 
nieuwbouworders daalde in de loop 
van de eerste zes maanden met 84 
naar 260 schepen, waarvan ruim de 
helft (namelijk 131) offshoreservice-
vaartuigen. (WV)
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De thermische camera zorgt voor 
nachtzicht, de lichtgevoelige voor 
beter zicht tijdens de ochtend- en 
avondschemering of bij het bin-
nenvaren van verlichte havens en 
sluiscomplexen. De lenzen van de 
camera’s zitten recht boven elkaar 
in een gesloten ovalen behuizing. 
Deze behuizing is horizontaal 360 
graden draaibaar en verticaal 90 
graden. De beide lenzen hebben 
een relatief grote beeldhoek van 26 
graden, een verbetering van 25% ten 
opzichte van eerdere camera’s van 
dit type. De camera’s zijn met een 
paneeltje met  joystick, tiptoetsjes en 
bedieningsscherm aan te sturen. De 
beelden kunnen op TFT-schermen 
zichtbaar worden gemaakt. Met het 
bedieningspaneel kan daarbij wor-
den gekozen tussen de low light- of 
de warmtebeelden.

Exportverbod
Hoewel de aanschafprijs van het 
systeem met rond 16.000 euro re-
latief hoog is, levert het volgens de 

jury grote klanttevredenheid op en 
overtreft het alles wat tot nu toe op 
dit gebied op de markt is gebracht. 
‘Zelfs in totale duisternis kan de 
kapitein van een schip de boeien 
van een kanaal helder zien, even-
als het overige verkeer, in het wa-
ter liggende mensen en de wal. Een 
drenkeling kan op 700 meter afstand 
worden gedetecteerd, een klein schip 
op twee kilometer. Op zee kan de 
kustlijn vanaf grotere afstand dan tot 
nu toe worden waargenomen.’
De jury roemt in haar rapport het 
strakke design van de camerabehui-

zing en de eenvoudige installatie. 
De 17,8 bij 27,9 centimeter metende 
installatie kan rechtop worden ge-

plaatst of ondersteboven worden 
opgehangen.
De resolutie van de thermische ca-
mera van de M626 bedraagt 640 x 
480 pixels. Er is ook een goedkopere 

M320-versie met een lagere thermi-
sche resolutie van 320 x 240 pixels. 
Beide systemen werken op 12 of 24 

Volt. De lage resolutie thermische 
camera werkt daarbij met een fre-
quentie van 30 Hz (30 beelden per 
seconde), de hoge resolutiecamera 
met 9 Hertz. ‘Die lage frequentie 

moeten we wel gebruiken omdat 
we de hoge resolutie camera anders 
niet uit de Verenigde Staten mogen 
exporteren’, zegt de Vlaamse ver-
koopdirecteur Christiaan Maras van 
Flir Systems. De camera’s zouden 
anders door onbevoegden voor mi-
litaire doeleinden kunnen worden 
gebruikt voor het naar hun doel 
leiden van korte-afstandsraketten. 
De Amerikaanse tak van Flir maakt 
daarvoor namelijk geschikte hoog-
frequente thermische camera’s.

Ook goedkoper
Flir maakt ook eenvoudiger camera’s 
voor beter nachtzicht. Zo is de Navi-
gator al leverbaar vanaf 4000 euro. In 
de binnenvaart heeft de begin 2008 
in de vaart gekomen Deo Gratias 
bijvoorbeeld een infraroodcamera 
van Flir. Zelfs als temperatuurver-
schillen ten opzichte van het water 
miniem zijn maakt die camera ob-
jecten zichtbaar. ‘Je snapt soms niet 
hoe het mogelijk is’, zei André den 
Herder hier vorig jaar over. ‘Een stuk 
hout zie je op een flinke afstand al 
goed drijven. Je ziet echt alles: roei-
bootjes, vissers, zwemmende dieren, 
palen en andere objecten. Ook in 
de mist is het handig. Je vaart zo 
de sluis in.’

Volgens Guy Pas van Flir Systems 
registreert een thermische camera 
niet alleen temperatuurverschillen 
van 0,1 graad en meer. ‘Materiaal-
verschillen worden ook opgemerkt. 
De infraroodcamera ziet houten 
balken in het water drijven, zonder 
dat sprake is van een temperatuur-
verschil. Dat komt omdat hout een 
andere emissiviteit heeft dan water 
of polyester. Elk materiaal heeft 
andere eigenschappen en daardoor 
een ander soort infraroodstraling. 
Die stralingsverschillen vangt de 
camera op en geven we weer op 
een beeldscherm.’
Een thermische camera heeft, net 
als gewone camera’s, een lens om 
het beeld scherp te stellen. Die kan 
worden gecombineerd met een 
zoomlens. (HH)

• De M-626L van Flir Systems won op de Marine Equipment Trade Show (METS) in Amsterdam, ‘s werelds 
grootste vakbeurs voor de jachtbouw, de Mets Dame Award 2009. (Foto Flir Systems)

Nacht- en avondzichtcamera wint Mets Dame Award

‘Videosysteem Flir overtreft alles’
Flir Systems, met een 
Europese vestiging in 
Breda, heeft 17 novem-
ber in de RAI in Am-
sterdam de Mets Dame 
Award 2009 gewonnen 
met een gecombineerd 
nieuw avond- en nacht-
zicht videosysteem voor 
de scheepvaart. Flir won 
de prijs met het M-626L 
Thermal Night Vision 
System, een combinatie 
van een warmtegevoe-
lige infraroodcamera en 
een zeer lichtgevoelige 
microlux-camera.

‘Kostbaar apparaat levert
grote klanttevredenheid op’

toelevering

AMSTERDAM

Mastervolt, ontwerper en fabri-
kant van maritieme elektrische 
systemen, heeft 4 november de 
in Zeewolde gevestigde elek-
trische voortstuwingsspecialist 
Bellmann overgenomen.

Bellmann produceert sinds 2002 
complete elektrische voortstuwings-
systemen tot 20 kW. Eigenaren Ma-
rien Schoonen en Fred Bellis spreken 
van een gedroomde overname die de 
ontwikkeling van elektrische voort-
stuwingsystemen door Bellmann in 
een stroomversnelling brengt. ‘Het 
denken in systemen en oplossingen 
krijgt nu nog meer inhoud. Met Mas-
tervolt zullen wij het elektrisch varen 
verder uitbouwen tot een niet meer 
weg te denken moderne duurzame 
aandrijfvorm.’ 
Mastervolt levert totale stroombe-
heersystemen voor elektrische en hy-

bride aandrijvingen, waaronder een 
maritieme lithium-lon accu van 24 
Volt waarmee het onlangs de IBEX 
Innovation Award 2009 won op de 
IBEX marine trade show in Miami. 
De jury zag de accu voor hybride 
systemen als ideale vervanging voor 
loodzuuraccu’s. De nieuwe accu’s 
zijn 70% lichter en nemen evenredig 
minder plaats in.
Mastervolt wil de deskundigheid 
op aandrijfgebied van Bellmann 
onmiddellijk in haar ontwikke-
lingsprogramma’s integreren om te 
zorgen dat het assortiment laders, 
generatoren en MasterBus-systemen 
volledig ‘hybride gereed’ is.
‘Voor veel scheepswerven is het 
een logische stap om op elektri-
sche voortstuwing over te gaan’, 
zegt algemeen directeur Paul Ken-
ninck van Mastervolt. ‘Sommige 
werven experimenteren met nieuwe 
technologie, maar hebben nog geen 

contactpersoon met all-round ken-
nis. Met Bellmann kunnen we nu 
alles aanbieden wat nodig is voor 
een volledig hybride of toegewijd 
elektrisch aandrijfsysteem, wat de 
configuratie ook moge zijn. De 
markt voor elektrische boten zal, net 
als die voor hybride auto’s, groeien 
en voor de maritieme industrie staat 
daarbij veel op het spel. De miljoe-
nenvraag is: hoe lang zal het duren, 
jaren of decennia? Bij Mastervolt 
denken we dat die groei er al over 
een paar jaar zal zijn, dankzij de 
snel toenemende klanteninteresse 

en de op kostenverbetering gerichte 
innovaties.
De elektrische configuraties die 
Mastervolt met Bellmann aanbiedt 
lopen uiteen van een eenvoudig 
accu-aandrijfsysteem, te laden via 
de netvoeding, tot een volledig be-
heerd hybride aandrijfsysteem, dat 
geladen wordt via een free-wheeling 
propeller als de boot onder zeil is. 
Ook elektrische pods horen tot het 
assortiment. (HH)

www.bellmann.nu
www.mastervolt.com

Mastervolt neemt Bellmann over
Elektrische podpro-
peller van Bellmann. 
De pods zijn lever-
baar in vermogens tot 
12,5 kW. De RVS pod 
bevat een oliegekoelde 
en -gesmeerde drie-
fase synchroonmotor. 
(Foto Bellmann)

DEN HELDER

Het veiligheidstrainingsinstituut 
DHTC uit Den Helder viert 20 no-
vember het 25-jarig bestaan. De 
basis voor offshoretrainingen in 
Den Helder werd gelegd in 1976 
toen de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM) het Nautisch 
College Noorderhaaks verzocht 
een veiligheidscursus te ontwik-
kelen voor haar offshorewerkers.

Uiteindelijk is op 20 november 1984 
DOTC (Dutch Offshore Training 
Centre) opgericht. 
NAM’s eerste zogeheten Offshore 
Safety Course betrof het leren om-
gaan met veiligheidsmiddelen op 
zee, overleven op zee en hoe te 
handelen bij een redding uit zee 
door een helikopter. Al snel breid-
den de veiligheidstrainingen zich 
uit en volgden Elf Petroland en 
Wintershall het voorbeeld. Naast 
de eigen medewerkers begonnen 
deze maatschappijen ook het per-
soneel van onderaannemers naar 
deze trainingen te sturen.
DOTC werd in 1997 samengevoegd 
met twee andere trainingsinstituten 
en herdoopt in DHTC. Naast trai-
ningen voor de offshore-industrie 
worden ook STCW’95 veiligheids-
trainingen voor de maritieme sector 
en BHV-, AED-, EHBO- en VCA-
cursussen voor het bedrijfsleven ge-
geven. In overleg met en ten behoeve 
van brandweerkorpsen is in 2001 een 
brandweeroefengebouw ontworpen 
en gebouwd. In dit oefenpand kun-
nen brandweerkorpsen realistisch 

oefenen in de binnenbrandbestrij-
ding. Relatief nieuw zijn de veilig-
heidstrainingen voor de offshore 
windenergiesector. 
Het trainingsprogramma van DHTC 
is erop gericht het veiligheidsbe-
wustzijn van de cursisten te be-
vorderen. De trainingen dragen bij 

aan het verkrijgen van een optimaal 
veilige werkomgeving, zowel aan 
boord van bijvoorbeeld offshore-in-
stallaties, schepen en helikopters, 
als ook bij bedrijven, organisaties 
en overheidsinstanties.
DHTC’s trainingsfaciliteiten bestaan 
uit een groot overdekt zwembad 

voorzien van een helikoptersimu-
lator, een trainingsplatform in de 
havenmond van Den Helder, uitge-
rust met diverse open en gesloten 
reddingsvaartuigen, een grote vol-
ledig overdekte brandoefenhal met 
diverse realistische trainingsunits, 
een brandweeroefengebouw voor 

brandweerkorpsen en in totaal 8 mo-
dern ingerichte instructielokalen.
Onlangs heeft DHTC na een hercer-
tificatie-onderzoek ISO 9001: 2008 
aangetoond klantgericht, gedegen en 
betrokken te werk te gaan en zal zij 
hiertoe binnenkort het kwaliteitscer-
tificaat ontvangen.

Nieuwe dealer
Pon Power
ROTTERDAM

PowerPort, het vorig jaar opge-
richt dochterbedrijf van De Haas 
Maassluis heeft tijdens Europort 
2009 een AMD dealersovereen-
komst gesloten met Pon Power.

Het is nu officieel mogelijk via 
PowerPort Caterpillar-motoren 
aan te schaffen, in te bouwen en te 
onderhouden. PowerPort is de zesde 
Authorised Marine Dealer van Pon 
Power. PowerPort gaat zich specifiek 
richten op het overheidsegment van 
de maritieme markt. Door dit sa-
menwerkingsverband kan efficiën-
ter onderhoud worden verricht aan 
schepen op de werf en elders in het 
servicegebied. 
Pon Power toonde op Europort 2009 
ook de nieuwe C 6.6 generatorset 
van Caterpillar. De zescilinder lijn-
motor van de generatorset heeft een 
cilinderinhoud van 6,6 liter en een 

vermogen van 143 kW bij 1500 toe-
ren. De generatorset is leverbaar in 
vermogens van 116 tot 178 kVA en 

vult zo het gat tussen de C4.4 en C9 
generatorsets. (HH)

www.power-port.nl

• De trainingsfaciliteit van DHTC waarmee offshorewerkers wordt geleerd om na een noodlanding op zee veilig een helikopter te kunnen verlaten. 
(Foto DHTC)

DHTC viert 25 jaar 
trainer in veiligheid

• De C6.6 generatorset van PonPo-
wer. (Foto Hans Heynen)

WARMOND

Marcel en Walter Juffermans 
zijn sinds begin oktober de 
nieuwe directeuren van Jacht-
haven Juffermans, voorheen 
Jachtbouw Aad Juffermans in 
Warmond.

Onder de nieuwe naam blijft de 
zomer- en winterberging bestaan, 
maar worden de reparatie-, reno-
vatie- en restauratiewerkzaamhe-
den uitgebreid.
Marcel en Walter zijn van jong-

saf aan betrokken bij de jacht-
haven en willen het bedrijf van 
hun ouders graag voortzetten en 
uitbreiden. 
In de haven is plaats voor winter-
berging van meer dan 250 sche-
pen, die worden onderhouden en 
gerepareerd op de werf van de 
jachthaven. Daarnaast biedt de 
ruim veertig jaar oude jachthaven 
in de Veerpolder tachtig zomer-
ligplaatsen en uitgebreide facili-
teiten, zoals een botenlift met een 
hefvermogen tot dertig ton.

Nieuwe generatie bij Jachthaven Juffermans

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.

Walter (links) en Marcel Juffermans hebben de jachthaven in de 
Veerpolder in Warmond overgenomen van hun ouders, Aad en 
Tonny.

FRANEKER

Een nieuw boekingskantoor 
voor luxe zeilcharterschepen 
is sinds kort online.

Zeilendeschepen.nl verhuurt en 
promoot schepen in Nederland 
en het buitenland die zich onder-
scheiden door luxe en service. 
De website wil de bezoeker en 
eventueel toekomstige klant op 
voorhand goed informeren over 
het reilen en zeilen aan boord van 
de aangeboden schepen. Daar-
voor is een presentatie per schip 
gemaakt met een fotoreportage 
van nautisch fotograaf Arthur 
Smeets (www.arthuropzee.nl), 
een videofilm met een interview 
met de schipper, een impressie 

van het zeilende schip en een 
webcam in de mast. Verder is er 
de mogelijkheid om reviews per 
schip achter te laten en te lezen 
en kunnen de schepen online 
worden geboekt.
De webcams zijn inmiddels op 
tien schepen geïnstalleerd en ge-
ven een mooi beeld van de Ne-
derlandse wateren. Eind dit jaar 
zijn vijftien webcams online, die 
per dag honderden beelden online 
kunnen plaatsen.
Initiatiefnemer Mark Jongedijk 
ontwikkelde eerder al de site 
www.slaapschepen.nl

www.zeilendeschepen.nl is be-
reikbaar via info@zeilendesche-
pen.nl of tel. 0517-234234.

Online boeken luxe zeilcharterschepen

LA SPEZIA

Het NATO Undersea Research 
Centre (NURC) in het Italiaanse 
La Spezia claimt een oplossing 
te hebben gevonden voor het 
beveiligingsprobleem van de 
zeehavens vanaf de zeezijde. Na 
de aanslag op het World Trade 
Centre in New York zijn hek-
ken, camera’s en slagbomen het 
beeld op haventerreinen gaan 
bepalen, maar de waterzijde is 
tot nu toe een zwak punt.

Haventoegangen zouden vrij een-
voudig kunnen worden beschermd 
tegen onderzeeboten en duikers door 
middel van netten met een alarm-
systeem. Maar daarmee wordt de 
afwikkeling in de havens oneven-
redig gehinderd. Specialisten van 

het NURC hebben nu, onder leiding 
van Thomas Folegot, een onzicht-
bare en akoestische ‘Firewall’ ont-
wikkeld. Het principe is eigenlijk 
eenvoudig: aan de ene oever van 
de haventoegang wordt vertikaal 
een reeks zenders gemonteerd die 
geluidsgolven uitzenden. Aan de 
tegenoverliggende zijde staan ont-
vangers. De geluidsgolven worden 
meermaals per seconde gezonden, 
waarbij elke zender een specifieke 
frequentie krijgt. Het signaal wordt 
niet, zoals bij een echolood, gebun-
deld maar vormt een brede kegel. Zo 
komt het niet alleen direct, maar ook 
via een reflectie van de bodem bij 
de ontvanger aan. Hierdoor ontstaat 
een fijnmazig akoestisch net. Pas-
seert een object het net, dan wordt dit 
onderbroken en volgt een alarm.

Het systeem is zover geperfectio-
neerd dat het niet reageert op vissen, 
omdat die een duidelijk andere vorm 
hebben dan bijvoorbeeld een duiker. 
De Firewall kan meerdere objecten 
tegelijk identificeren. Ook kan het 
onderscheiden of de objecten zich 
aan de oppervlakte bevinden, zoals 
bijvoorbeeld schepen. Het geluid dat 
die schepen produceren vormt ove-
rigens nog wel een probleem.
Na uitvoerig testen in een bassin 
in het laboratorium werd recent in 
open water een geul van 200 meter 
breed en een diepte van twaalf me-
ter succesvol gecontroleerd. Duikers 
zouden geen kans hebben gezien de 
Firewall ongemerkt te passeren. Het 
NURC hoopt de Firewall binnen-
kort in een echte haven te kunnen 
testen. (MP) 

Zeven miljoen
euro jachtlak
KIEL

De Franse scheepswerf Saint 
Nazaire heeft het superjacht 
Octopus van Microsoft-oprich-
ter Paul Allen in dok voor een 
onderhoudsbeurt.

Het 126 meter lange schip werd bij 
HDW in Kiel gebouwd en in 2004 
opgeleverd. Nu wordt voor dertig 

miljoen euro onderhoudswerk uit-
gevoerd. 
Alleen al voor een nieuw verfje 
voor de romp is een budget van ze-
ven miljoen euro uitgetrokken. De 
Octopus beschikt onder meer over 
zeven bijboten, twee helikopters, 
een duikboot voor tien personen en 
twee zwembaden. Aan boord is ook 
een duikrobot die tot op een diepte 
van 2500 meter kan worden inge-
zet. Allen kan maximaal 25 gasten 
uitnodigen. De bemanning bestaat 
uit 56 personen. (MP)

Onzichtbare afrastering beschermt havens

UMTS-verbinding 
tot zestig kilometer
uit Hollandse kust
ROTTERDAM

De zeevaart krijgt tot zestig ki-
lometer uit de Nederlandse kust 
de beschikking over een UMTS 
telefoonverbinding. Dat hebben 
KPN en Koninklijke Dirkzwager 
bekendgemaakt.

‘De gebruikers in de ankergebieden 
en de bedrijven die werken aan de 
Tweede Maasvlakte hebben nu al 
voordeel van het uitgebreide breed-
bandnetwerk’, legt Jeroen Kortsmit 
van Dirkzwager uit. Uniek is de 
vondst om een UMTS-zendmast op 
het Europlatform te plaatsen, zestig 
kilometer uit de kust. Ook het licht-
eiland Goeree verspreidt het signaal. 
Bijkomend voordeel is, dat op het 
Europlatform ook een AIS-ontvan-
ger staat. ‘Het UMTS-signaal kan 
zorgen voor digitale verspreiding van 
de opgevangen signalen. Daardoor 
is het toch mogelijk AIS-gegevens 
tot negentig kilometer uit de kust op 
te vangen, terwijl het VHF-signaal 
slechts dertig kilometer reikt.’
De toegepaste techniek geeft volgens 
de providers uitgebreide mogelijk-
heden voor tal van dienstverleners 
in de haven. Informatie over sche-
pen kan gemakkelijker en sneller 
worden uitgewisseld. ‘Loodsen, 
agenten en toeleveranciers kunnen 
daardoor eerder over informatie 
beschikken. Dirkzwager verlegt 
daarmee ook haar werkterrein van 
puur informatief naar een proces-
optimaliserend bedrijf.’
Tegelijk met de nieuwe dienst werd 
ook een applicatie voor de Black-
berry gepresenteerd. Dirkzwager 
Mobile voorziet de mobiele gebrui-
kers van informatie over schepen, 
hun posities en biedt toegang tot het 
havenmanagementsysteem. 

Innovatiesubsidie
zeer succesvol
ROTTERDAM

De Subsidieregeling Innovatie Bin-
nenvaart (SIB) voor 2009 is een 
groot succes gebleken. Dat meldt 
het Expertise- en Innovatie Centrum 
Binnenvaart (EICB).
‘Het hele subsidiebedrag van twee 
miljoen euro is toegekend’, meldt 
het EICB. ‘De regeling subsidieert 
projecten op thema’s als logistiek en 
nieuwe markten, overslagtechnieken, 
vermindering van luchtemissies en 
brandstofverbruik, scheepstechniek, 
ICT en informatiestromen, onder-
wijs en beveiliging.’
Er is subsidie verstrekt aan: de Dual 
Fuel-motor (G.C.M. Deen Shipping 
Holding BV); het lichtgewicht kleine 
schip Q-Barge (BV Beheermaat-
schappij Anton van Megen); Vracht 
door de gracht (Exploitatie BV Mo-
kum Mariteam I/o) en Opleiding 
schipper rondvaart (Canal Company 
BV). Het EICB verwacht dat in 2010 
opnieuw subsidie beschikbaar komt 
en raadt ondernemers aan hiervoor 
nu al contact op te nemen met het 
EICB en SenterNovem. (EvH)
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voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek

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

scheepvaartberichten

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

congressen, beurzen
& evenementen

kielzog

Bij hem aan boord zijn twee stuur-
mannen en een kapitein ontslagen. 
Het resterende personeel vaart, in 
tegenstelling tot hun werkgevers, 
nog steeds in een 14/14-systeem. 
Hij is blij dat zijn mensen vrij snel 
een andere baan vonden in een an-
dere markt. ‘Het is fijn dat het niet 
overal slecht is en dat ze snel ander 
werk vonden. In de tankvaart en de 
passagiersvaart kunnen ze nog per-
soneel gebruiken.’

Het gezin woont aan de wal. Vrije 
tijd varen en het gezin aan de wal 
heeft ook zijn voorkeur vertelt hij. 
‘Mijn vrouw vaart in principe niet 
mee. Mijn vader en ik varen al twaalf 
jaar vrije tijd. Het grote voordeel is 
dat je thuis een ander leven hebt.’

Michel ziet de situatie in de bin-
nenvaart voorlopig niet verbeteren. 
Hij vindt het moeilijk om er een 
voorspelling op los te laten. ‘Het 
zal allemaal heus wel een keer aan-
trekken, maar ik denk dat er een 

kans is dat het langer duurt dan de 
voorspelde twee jaar. Ik baseer me 
daarbij op het verloop van de crisis. 
De mensen zijn er ontzettend van 

geschrokken dat het zo snel kan in-
zakken. Ik verwacht dat ze daarom 
langere tijd voorzichtig blijven.’

Grillige waterstand
De Jabo/Jabo 1 is de oude Eben Ha-
ezer. Nog toen zij de Eben Haëzer 
was, werd zij doormidden gesneden 
en werd zij een koppelverband. De 
kop van de Jabo 1 is de kop van 
de Eben Haëzer. De kont van de 
Jabo is de kont van de Eben Ha-
ezer. De Janssens hebben het kop-
pelverband anderhalf jaar in bezit. 

‘We hebben haar net voor de crisis 
aangeschaft.’
Momenteel vaart de Jabo/Jabo 1 veel 
naar de Boven-Rijn. Het valt Michel 
op dat het verloop van de waterstand 
op de Rijn zich grilliger gedraagt. 
De tegenstrijdige beweringen van 
partijen die de waterstand voor de 
toekomst voorspellen, verbazen 
hem soms. ‘De ene groep voorspelt 
droogte en de andere hoog water. Het 
is voor de binnenvaart belangrijk dat 
de Rijn in de toekomst bevaarbaar 
blijft. Het lijkt mij ook belangrijk dat 
de waterstanden ook in de toekomst 
redelijk voorspelbaar zijn. Op de 
voorspellingen zoals die nu worden 
gedaan kun je geen beleid baseren, 
omdat ze tegenstrijdig zijn.’

PR-machine
Michel vindt dat er meer positieve 
aandacht moet komen voor de bin-
nenvaart. Bijvoorbeeld gericht op 
de milieuvriendelijkheid van de 

sector. ‘Als je aan iemand langs de 
Waal vertelt dat je op de binnenvaart 
vaart dan denken ze dat je de soep op 
een potkachel staat te koken. Als dat 
beeld verandert in het beeld van een 
milieuvriendelijke sector dan komt 
dat de binnenvaart ten goede.’
Die taak hoort volgens hem thuis 
bij een brancheorganisatie en die 
ontbreekt in de binnenvaart. ‘Zo’n 
organisatie als bijvoorbeeld de Land- 
en Tuinbouworganisatie (LTO) heb-
ben wij in de binnenvaart niet. Als 
er bijvoorbeeld ergens een koe in de 
sloot ligt, dan staat LTO gelijk op. 
Zij hebben een betere PR-machine 
dan wij.’
Michel werd geboren op de Carl-
Paul en ging naar het internaat in 
Schiebroek. Hij reed er onlangs 
langs met zijn vrouw. Het is ver-
anderd in een enorm complex voor 
buitenschoolse opvang, vertelt hij.
Als binnenvaartopleiding volgde het 
STC-MBO op de Noorderhelling. 

‘Ik zat daar in de laatste jaren op 
die locatie. Daarna ben ik bij mijn 
ouders aan boord gegaan. Daar heb 
ik alle papieren gehaald.’ (HDJ)

• Michel Janssen en twee van zijn matrozen, José Soarez en Henriq Silva. Michel is zelf meer uren gaan maken en heeft twee stuurmannen en een 
kapitein moeten ontslaan. (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

Michel Janssen en zijn vader moeten het met minder personeel doen

Minder vrije tijd sinds crisis op Jabo
Door Henriette Driesen-Joanknecht

Michel Janssen jr. vaart 
op het koppelverband 
Jabo/Jabo 1. Hij vaart 
om en om met zijn va-
der. Voor de crisis voe-
ren ze twee weken op 
twee weken af. Tegen-
woordig draaien ze 2/1, 
omdat je dan minder 
personeel nodig hebt. 
Dat een deel van het 
personeel is ontslagen 
is een beeld dat je op 
meer schepen ziet. Ook 
Janssen constateert dat 
het bij de ‘buren’ niet 
anders gaat.

‘Beeld van binnenvaart
moet veranderen’

Vakblad voor de Rijn- en binnenvaart, kust- en 
zeevaart, visserij, offshore, scheepsbouw, 
recreatie- en chartervaart, waarin opgenomen 
berichten van het Hoofdbestuur van 
Koninklijke Schuttevaer.
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TECHNISCHE REALISATIE
Dijkman Offset Diemen.

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

Scheepsgegevens
(Schip) Scheepsnaam: Jabo. Lengte: 
100 meter. Breedte: 14,20 meter. 
Diepgang: 3,80 meter. Tonnage: 
3946. Europanummer: 02326565. 
Motor: MTU, 1600 pk. Bouwjaar: 
1999/2005. Thuishaven: Deest. Eige-
naar: Scheepvaartbedrijf Jabo BV.
(Bak) Scheepsnaam: Jabo 1. Lengte: 
81 meter. Breedte: 14,20 meter. 
Diepgang: 3,80 meter. Tonnage: 
3271. Europanummer: 02334246. 
Motor: kopschroef, 1350 pk. Bouw-
jaar: 1999/2005. Eigenaar: Scheep-
vaartbedrijf Jabo BV.

JARIG

23 november
- Julia Theunisse, 3 jaar, ms Pre-
lude, Dordrecht.

26 november
- Herwin Bernouw, 7 jaar, a/b Jo-
hanna, Dinteloord.

- Nynke Nauta, 11 jaar, ms Samara, 
Weidum.

- Havendebat, 19 november, Las 
Palmas Rotterdam

- congres Goederenvervoer over 
weg, water en spoor, 26 november, 
WTC Rotterdam

- cTGG-voorlichtingsdag vervoer 
gevaarlijke stoffen, 27 november, 
Rijtuigenloods Amersfoort

- VNF Intermodal Meeting,  8 en 9 de-
cember, Palais des Congres, Colmar

- Topconferentie Maasvlakte 2, 16 
december, STC Rotterdam

- Offshore Mariculture 2010, 19-21 
mei, Dubrovnik
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HORIZONTAAL: 6 Houdt hij 
de hagendiensten? (11); 8 Dat 
zijn de zaken van een ouder 
(14); 10 Tafelspelen (14); 11 
Zeker bestendig (4); 12 Onge-
veer op deze plek ligt het schrift 
(6); 15 Gedicht over een kat-
achtige (5); 16, Zo’n tripje kan 
zuur zijn (5); 18 Onmiskenbaar 
een politiek getint stuk (8); 19 
Stukken van planten (5); 20 
Koperplaat (11); 22 Een pont 
is een rekbaar begrip (4); 23 
De taal van een dier (5).

VERTICAAL: 1 Bestelauto 
(17); 2 Commandante (16); 
3 Bordeel? (16); 4 Zuurstok? 
(11); 5 Er zit huidsmeer op de 
stof (6); 7 Bloem in de racerij 
(5); 9 Gezongen bij noen? (4); 
13 De consumptiecultuur en de 
tafelmanieren (9); 14 Die bezet-
ting krijgt men op z’n brood 
(5); 17 Ik hoor het geluid van 
een vaartuig (4); 21 Zak een 
keer (4).

DONDERDAG 19 NOVEMBER
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond 
of gemeentekring.
Nijmegen, KScc: 15.30 uur, verzor-
gen bulletin (oneven weken). 
Raamsdonksveer, KScc: 13.30 uur, 
pergamano.

VRIJDAG 20 NOVEMBER
Nijmegen, KScc: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk); 20 uur, medewer-
kersavond.

ZATERDAG 21 NOVEMBER
Raamsdonksveer, KScc: 14 uur, 
Sint en Pieten aan boord.
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, 
H. Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 22 NOVEMBER
Amsterdam, Baptisten Gem. OBG: 
Aula Calvijn met junior College, Schi-
pluidenlaan 12, (station Lelylaan), 
10 uur, dienst, www.obgamsterdam.
nl; Geref. Gem.: evangelisatiepost, 
Looiersgracht 70, 10.30 en 17 uur, 
evang. J. Krijgsman. Crèche aanwezig; 
Noorderkerk: Noordermarkt, 10 uur, 
ds. F.A.J. Heikoop, ‘s-Graveland en 19 
uur, ds. H. Westerhout, Harderwijk.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, F. Stalman en 19 uur, ds. 
Anne de Vries, Veendam, jeugddienst; 
PKN, Farmsumerkerk: 9.30 uur, 
dienst; RK kerk, Singel, 11.30 uur, 
dienst; chr. Geref. kerk: Huibertplaat 
57, 9.30 en 14.30 uur, drs. H.P. Keuter, 
Winschoten, HA.
Groningen, Geref.  Oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pink-
ster Gem.: Nieuwe Boteringestraat 
50, 9.30 uur, dienst; Baptisten Gem.: 
Korreweg 47, 10 uur, dienst.
Lemmer, Herv. kerk: 9.30 uur, P.J. 
Huiser.
Meerssen, Gemeenschapshuis De 
Koel: Past. Geelenplein 6: 10 uur, 
ds. M. Pronk.
Nijmegen, KScc: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KScc: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. 
A. Krol; KScc: ; Zeemanshuis: Wil-
lemskade 13, 10.30 uur, oec. dienst, 
voertaal Engels.
Terneuzen, Opstandingskerk: 10 uur, 

ds. M. Vermet; Goede Herderkerk: 
10 uur, W. Meijles, jeugddienst. 
Utrecht-West (wijk Oog en Al) chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 
1a: 10 en 17 uur, ds. A.Th. van Olst.
Antwerpen: LO Heer van Bergenstraat 
1-3, 10 uur; N Lange winkelstraat 5, 
10 uur, www.protestantse-kerk-ant-
werpen-noord-be.; O Bexstraat 13, 
10.30 uur; Z Sanderusstraat 77, 10 uur; 
Evangelisch Centrum, Boterlaarbaan 
19/23, 10 en 17 uur.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 
uur, H. Mis.
Gent-centrum, Brabantdamkerk en 
Gent-Noord, Rabothkerk, Begijn-
hoflaan 31: 10 uur. Inl. J.D. van Heest, 
Evergem, tel. 09-3576331.
Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 
81, 10 uur, dienst (info: mw. ds. L. 
de Oude, tel. 011-812 381).
Luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. 
Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 
uur, H. Mis.
Luxemburg: 10.45 uur, dienst. In-
fo : ds. A. van den Dries, tel. 00352 
26782943. E-mail: vddries@pt.lu.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Lutherse 
kerk, Bld. Vincent Auriol 172 (me-
tro: Place d’Italie); 9.45 uur, dienst. 
E-mail: eglise.neerlandaise@wana-
doo.fr.  
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. G. van Zeben.
Mannheim, Hafenkirche, Kirchen-
strasse 15: 11 uur, ds. J. de Rooij.
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 23 NOVEMBER 
Nijmegen, KScc: 10.30 uur, staf-
vergadering en 14 uur, repetitie to-
neelgroep.
Rotterdam, KScc: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 24 NOVEMBER
Nijmegen, KScc: 10 uur, gymnas-
tiek; 13.30 uur, dienstencentrum Sin-
terklaas aan bood; 18 uur, repetitie 
zangkoor; 19.30 uur, cursus vaarbewijs 
1 en 2.

WOENSDAG 25 NOVEMBER 
Nijmegen, KScc: 9 uur, bijeenkomst 
Imperial Shipping (WGL); 10.30 uur, 
repetitie zangkoor; 13.30 uur, bridgen 
(oneven weken).
Raamsdonksveer, KScc: 14 uur, 
handwerken en kaarten.

Scheepswerven in 
Nederland
Scheepswerven zijn in Neder-
land tot in de verste uithoeken 
te vinden. Ze zijn sinds men-
senheugenis beeldbepalend. 
Het boek ‘Scheepsbouw in per-
spectief. Werven in Nederland 
1870-2009’ geeft de rol weer die 
werven speelden in de ruimte-
lijke ordening, economie, soci-
ale verhoudingen, politiek en 
op het gebied van welzijn van 
de werknemers.

Scheepsbouw in perspectief is een 
uitgave van Walburg Pers in Zutphen 
in samenwerking met het Nederlands 
Scheepvaartmuseum Amsterdam en 
het Maritiem Museum Rotterdam.
Schepen werden van oudsher in of 
vlakbij dorpen en steden gebouwd. 
Geklop en gehamer, de geur van teer 
en gloeiend ijzer: het vaste repertoire 
van elke maritieme gemeenschap. 
Scheepswerven waren een essen-

tieel onder-
deel van veel 
plaatselijke 
economieën 
en het perso-
neel vormde 
dikwijls een 
hechte ge-
meenschap. 

De vaak grote complexen waren 
nadrukkelijk aanwezig in de be-
bouwde omgeving. Schaalvergro-
ting en modernisering van technie-
ken en materialen brachten echter 
een voortdurende zoektocht naar 
ruimte op gang en veroorzaakten 
een haatliefdeverhouding met de 
omgeving.
In het boek schetsen vooraanstaande 
maritiem historici, onder wie con-
servatoren van beide musea, een ge-
varieerd beeld van de Nederlandse 
scheepsbouw. Behalve de grote wer-
ven in Amsterdam, Rotterdam (en 
hun periferie), Groningen, Friesland 
en Zeeland komen ook de kleinere 
werven langs de binnenwateren aan 
bod. Inmiddels zijn oude werven in 

veel gevallen volledig uit de omge-
ving verdwenen en daarmee uit het 
geheugen gewist. Elders functione-
ren deze bedrijfsterreinen nog, of ze 
hebben met een andere bestemming 
een nieuw leven gekregen.

Deze uitgave bevat tekstbijdragen 
van Jeroen ter Brugge, Henk Des-
sens, Wouter Bijveld, Weiger Werk-
mier, Jura Kinema, Joke Kortweg, 
Gerbrand Moekes, Frist Niemeijer, 
Meindert Seffinga, Elisabeth Spits, 
Ernst Weber en Hans Wijn.

‘Werven in Nederland 1870-2009’ 
van Walburg Pers telt 128 pagina’s 
en is in kleur geïllustreerd. Het 
boek (ISBN 978.90.5730.586.0) 
kost 19,95.

Multi-culti op de vloot

Onze multi-culturele samenle-
ving is niets nieuws. Op de Ne-
derlandse koopvaardijvloot was 
het aan het eind van de negen-

tiende eeuw al een allegaartje 
aan nationaliteiten, rassen en 
kleurtjes. De vloot kende in die 
periode een mondiale arbeids-
markt, een situatie die in feite 
nog bestaat.

Direct nadat de stoomvaart zijn in-
trede deed werd door de rederijen 
volop buiten de eigen grenzen gere-
kruteerd. Behalve Nederlanders voe-
ren op de vloot Duitsers, Chinezen, 
Indonesiërs, Britse en West-Indische 
zeelieden. De buitenlanders werden 
niet aangenomen omdat ze hun vak 
beter verstonden: ze waren gewoon 
goedkoper dan Nederlanders. En, 
niet te vergeten, veel slechter geor-
ganiseerd. Hoe dan ook, de zeelie-
den op de Nederlandse koopvaardij 
raakten verzeild in deze situatie en 
stonden voor de keuze tussen toena-
dering of uitsluiting, tussen conflict 
of solidariteit.
Over deze materie verscheen on-
langs ‘Hand aan Hand (Blank en 
Bruin)’ van historicus Matthias van 
Rossum. Het boek is voortgeko-

men uit Van Rossums afstudeer-
scriptie, die werd bekroond door 
de Vereniging voor Zeegeschiede-
nis. Boeiend is de wijze waarop hij 
beschrijft hoe al die nationaliteiten 
regelmatig met elkaar in conflict 
kwamen, maar ook goed konden 
samenwerken. Uiteraard voelden de 
Nederlandse zeelieden zich econo-
misch bedreigd. Toen in 1911 een 
staking uitbrak voor betere arbeids-
voorwaarden werd door menigeen 
de vrees uitgesproken dat de reders 
hun schepen nu uitsluitend met Azi-
aten zouden bemannen, want die 
zijn ‘veel goedkoper, veel williger 
en met veel minder voedsel tevre-
den’. Toch werden al die groepen 
het uiteindelijk wel eens, dankzij 
een groepsoverstijgende solidariteit 
in die mondiale, multiculturele situ-
atie, zoals Van Rossum het in zijn 
slotconclusie noemt.

Hand aan Hand (Blank en Bruin), 
door Matthias van Rossum. Uitg. 
Aksant. 255 pagina’s. ISBN-nr. 978-
90-5260-332-2. Prijs € 24,90

oplossing

Oplossing cryptogram 630
HORIZONTAAL: 6 hofprediker; 8 moederbe-
drijven; 10 lunchconcerten; 11 vast; 12 cahier; 
15 poema; 16 uitje; 18 manifest; 19 delen; 20 
klantnummer; 22 veer; 23 slang.

VERTICAAL: 1 boodschappenwagen; 2 op-
drachtgeefster; 3 gemeenschapshuis; 4 citroen-
hout; 5 velvet; 7 lotus; 9 none; 13 eetgedrag; 14 
beleg; 17 smak; 21 maal.
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Mosel; afmeerverbod. Afmeerverbod 
thv. de Peter-Altmeier-Ufer tussen kmr. 
0.5 en 0.7 van 23 november 7 uur tot 1 
april 17 uur.
Mosel; stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen kmr. 129.3 en 130.5 in 
Bernkastel-Kues op 5 december van 17:30 
tot 18:30 uur.
Muritz-Havel-Wasserstrasse; brug Viet-
zen (kmr. 30.5); stremming. Ivm. sloop 
oude brug mogelijke stremmingen brug 
Vietzen van 1 december t/m 26 februari. 
De juiste tijden worden nog bekendge-
maakt.
Neckar; mededeling. Ivm de grootscha-
ligheid van het gebied is het niet mogelijk 
om overal in de beheersgebieden van WSA 
Stuttgart en Heidelberg de zogenaamde 
Winterdienst volledig uit te voeren. Bij 
de sluizen waar dit niet volledig gedaan 
wordt, staat een bord Eingeschränkter 
Winterdienst – Unfallgefahr.
Neckar; sluis Poppenweiler (kmr. 165); 
gedeeltelijke stremming. Stremming lin-
kerkolk Poppenweiler tnb.
Neckar; sluis Hofen (kmr. 176.3); strem-
ming. Afmeren, ontmoeten en voorbijlopen 
verboden benedenstroomse voorhaven sluis 
Hofen van 4 december 6 uur tot 5 december 
22 uur. Stremming tussen kmr. 175 en sluis 
Hofen op 5 december van 6 tot 22 uur.
Oberweser; evenement. Ivm. evenement 
bijzondere voorzichtigheid tussen kmr. 137 
en 163 op 5 december van 9 tot 17 uur.
Osterems; gewijzigde markering. Tus-
sen de tonnen O25 en O27 bevindt zich 
een vrijgespoelde leiding. Uitgelegd: gele 
tonnen in 53° 32,896’N-006° 56,473 ‘E en 
53° 32,815’N-006° 56,732 ‘E.
Rhein; lokale scheepvaartvoorschriften. 
Op grond van het RPR voor de brug thv. 
kmr. 424.4 mag de doorgaande scheep-
vaart in stroomrichting gezien alleen de 
rechter- en middendoorvaart gebruiken. 
Scheepvaart van en naar Luitpoldhaven 
mogen ivm. de zandbank tussen Parkin-
sel en brug alleen de linkerdoorvaart 
gebruiken. Scheepvaart van en naar bo-
venstrooms moeten benedenstrooms de 
brug opdraaien.
Rhein; beperkingen. Ivm. veranderingen 
in de vaarweg tnb. voor rechteroever tussen 
kmr. 543 en 543.3 (Wirbeley) beschikbare 
waterdiepte verminderd met 10 cm en door-
vaartbreedte verminderd met 35 m. Er is 
geen betonning uitgelegd.
Rhein; beschikbare waterdiepte. Ivm. 
veranderingen in de vaarweg beschikbare 
waterdiepte verminderd met 10 cm lin-
keroever tussen kmr. 599.1 en kmr. 599.4 
tnb.
Rhein; beschikbare waterdiepte. Ivm. 
verondieping beschikbare waterdiepte 
verminderd met 10 cm rechterzijde tus-
sen kmr. 594 en 594.2 tnb.
Rhein; beschikbare waterdiepte. Ivm. 
veranderingen in de vaarweg beschik-
bare waterdiepte verminderd met 20 cm 
rechteroever tussen kmr. 605.5 en 606.1 
(Weissenturm/Neuwied) tnb.
Rhein; brug Koblenz-Pfaffendorf (kmr. 
590.9); bericht ingetrokken. De beperkin-
gen ivm. verondieping thv. brug Koblenz-
Pfaffendorf zijn opgeheven.
Unterweser; bericht ingetrokken. Af-
meerverbod ligplaatsen Weserbahnhof is 
opgeheven.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Friedrichsfeld 
(kmr. 1.7); gedeeltelijke stremming. 
Stremming kleine kolk sluis Friedrichs-
feld tot 26 november 14 uur.
FRANKRIJK
canal de colmar; evenement. Ivm. eve-
nement snelheidsbeperking tussen kmr. 4.7 
en 7 op 5 december van 8 tot 20 uur.
canal de la Deule; brug du Vert Galant 
(kmr. 29.6); doorvaarthoogte. Doorvaart-
hoogte max. 550 cm brug du Vert Galant 
tot 25 november 18 uur.
canal de Neufosse; sluis Fontinettes 
(kmr. 106); beperkingen. Van 23 novem-
ber 6:30 uur tot 27 november 20:30 uur 
voor linkeroever in pand Cuichy-Fontinet-
tes tussen kmr. 92.6 en 93 vaarverbod langs 
de linkeroever en afmeerverbod.
canal du Nord; beperkingen. Van 23 
november 7:30 uur tot 26 november 15 
uur tussen kmr. 60.9 (Pargny) en kmr. 67.8 
(Rouy-le-Petit) hinderlijke waterbeweging 
vermijden, ontmoeten en voorbijlopen 
verboden.
canal du Rhône au Rhin, branche Sud; 
stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr.7 en 13 op 6 december van 
9:30 tot 14 uur.
canal lateral a la Garonne; sluis 48 Au-
riole (kmr. 180.9); stremming. Stremming 
sluis 48 Auriole op 23 november van 8 
tot 17 uur.
Grand canal d’ Alsace; sluis Vogelgrun 
(kmr. 224.5); gedeeltelijke stremming. 
Stremming grote kolk Vogelgrun van 7 
december 7 uur tot 10 december 16 uur.
Oise canalisée; sluis 7 Pontoise (kmr 
13.4); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming grote kolk (185 x 12m) sluis 7 Pon-
toise tnb.
Rhône; sluis Beauchastel (kmr. 123.5); 
sluis Bourg les Valences (kmr. 106.3); 
sluis chateauneuf du Rhône (kmr. 164); 
sluis Logis Neuf (kmr. 142.5); sluis Sa-
blons (kmr. 61.4); sluis Vaugris (kmr. 34); 
stremming. Stremming sluizen tussen kmr. 
4 en 238 van 26 november 21 uur tot  27 
november 5 uur.
Seine; sluis 3 Bougival (kmr. 48.7); ge-
deeltelijke stremming. Stremming kolk 
55 x 8.20 m sluis 3 Bougival tnb.
Seine; brug Archeveche (kmr. 169.5); 
Pont Neuf (kmr. 170.3); gedeeltelijke 
stremming. Ivm. filmopname stremming 
opvaart Bras de la Monnaie tussen Pont 
Neuf en brug Archeveche op 20 novem-
ber van 8 tot 9:30 uur. De opvaart kan 
passeren via Bras principal en bijzondere 
voorzichtigheid opvaart brug Archeveche 
van 9:30 tot 14 uur. Extra meldplicht VHF 
10 bij nadering Pont St. Michel.
OOSTENRIJK
Donau; hinderlijke waterbeweging 
vermijden. Hinderlijke waterbeweging 
vermijden linkeroever tussen kmr. 1891.6 
en 1891.8 t/m 2 december maandag t/m 
vrijdag van 6 tot 20 uur.
Donau; sluis Ybbs-Persenbeug (kmr. 
2060.4); gedeeltelijke stremming. Voor 
sluis Ybbs-Persenbeug stremming linker-
kolk t/m 8 december en stremming rechter-
kolk van 9 december t/m 18 januari.
Wiener Donaukanal; werkzaamheden. 
Bijzondere voorzichtigheid tussen kmr. 
0.6 en 1.7 t/m 11 december maandag t/m 
vrijdag van 7 tot 17 uur. Extra meldplicht 
VHF 10/MKT ORTH.
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ADVERTENTIES

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

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

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

WAT ZORGT ERVOOR DAT U 
DE VAART ERIN HOUDT?

pon-cat.com/scheepvaart

PON POWER BV

Generating Powerful Solutions
T +31 (0) 78 6 420 420

CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow” and the POWER EDGE trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. 
©2009 Caterpillar All Rights Reserved 

PON POWER SERVICE, 
GEEN ZORGEN

Stilstand is de grootste schadepost van een schipper, wij weten dat als geen ander. 
Wanneer u motoren bij Pon Power in onderhoud heeft, zijn deze zorgen voor u niet van 
toepassing. Een groot team van service technicians staat dag en nacht voor u klaar.

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
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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
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OP AANVRAAG
i.v.m. fluctuerende 

loodprijzen

www.
schuttevaer

.nl

Ja, ik bestel ….. exemplaren van het boek “Te berg te dal, wij voeren overal” en betaal € 32,50* per boek. 
       * is incl. BTW/verzendkosten.

Bedrijf/schip :…………………………………………………………………………

Naam  :…………………………………………………………………………

Adres  :…………………………………………………………………………

Postcode/plaats :…………………………………………………………………………

Telefoon  :…………………………………………………………………………

Stuur/fax deze bon naar Weekblad Schuttvaer Afdeling Marketing, Postbus 58, 7400 AB  Deventer, 
Faxnr. 0570-50 43 99

Een verhaal over een doorsnee schippersgezin dat ons 
terugbrengt naar de tweede helft van de vorige eeuw. Het 
laat zien hoe het was om als schipper het hoofd boven 
water te houden. Er wordt een realistisch beeld geschetst 
van soms moeilijke jaren waarin dikwijls weken op werk 
werd gewacht. Zonder kieskeurig te zijn, werden alle 
soorten lading vervoerd om de kosten van het schip maar 
op te varen.

Het levensverhaal van Gerrit Schouwstra begint in de 
crisisjaren van de vorige eeuw. Het beschrijft zijn jeugd 
en oorlogsjaren op de luxemotor Flevo. Daarna lezen we 
over de moeilijke start die de binnenvaart na 1945 maakt. 
Dan volgt in 1961 de bouw van de kempenaar Drecht-
stad. Vanaf dat moment worden de belevenissen van het 
jonge gezin op de voet gevolgd en beschreven aan de 
hand van herinneringen die Gerrit Schouwstra voor zijn 
kinderen optekende. 

Deze beleving van een stuk recente geschiedenis brengt 
herinneringen naar boven die nooit vergeten mogen wor-
den. De honderden foto’s maken het verhaal compleet.

Te berg te dal, wij voeren overal - een Rijnschipper verhaalt -


