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HENRIETTE

Behoeftes

Ik ben bijna een week met de hond 
aan de wal, omdat het onmogelijk 
is om normale afspraken met de 
aannemerij te maken. Als ik te-
rugkom aan boord wil de hond 
niet meer aan dek uit. Zodra we 
de deur van de woning opendoen 
loopt hij gelijk naar de stuurhut of 
naar de auto.
‘Hij zal vanzelf wel wat gaan 
doen’, zeggen we tegen elkaar. 
Maar laat in de avond vertoont 
de hond nog steeds hetzelfde ge-
drag. We hebben geen zin in een 
bevuilde woning en we liggen in-
middels op een wachtsteiger, dus 
de hond kan aan de wal. Hij is vijf 
minuten non-stop bezig om zijn 
behoeftes te doen.
De volgende dag zijn we aan het 
varen. Nog steeds wil de hond niet 
aan dek uit. Dus doe ik net alsof ik 
hem uitlaat en we wandelen samen 
over het dek. Dat wil hij wel. Sinds 
kort loop ik dus vijf keer per dag 
met een verwend beest over dek.

l twee jaar,aaminimroovjimreennobaki
tot wederopzegging , op

ik wil Weekblad Schuttevaer
8 weken ontvangen voor

slechts € 15,00 (ex. btw)

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

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

Ja, Ja,

Alstublieft, u ontvangt 
het eerste jaar 30% korting

2 Havenmeester gaat ‘onlo-
gisch’ havengeld aanpakken

3 Huizinga installeert Comité 
Binnenvaartveiligheid

5 ‘Petit peu Francais’ is niet 
genoeg

6 Dynamogracht luidt 250-jarig 
bestaan Lloyd’s Register in

7 Sluiskolken Born maanden 
dicht

9  Luchtkussen maakt drijvend 
mega-eiland stormbestendig

10 Kabeljauw terug, afzetmarkt 
weg

11 BBZ twijfelt over keus ‘all in’ 
havengeld

13 Kleinere scheepsongelukken 
minder aan bod 

15 Vaart met 4000-tonner Caron 
prima te combineren met gezin 
aan boord

Meest gelezen
op Schuttevaer.nl
1) Schepen varen door het ijs
2) Yona veilig geborgen na stranding 

op Westerschelde
3) ‘Wij betalen wat gevraagd wordt’
4) Water voor ingevroren Arie V
5) IJsdammen op radar

Aantal bekeken pagina’s: 215.482
Bezoeken aan de site: 45.009

DEZE WEEK

‘Dat betekent dat er in de loop van 
de week steeds meer lege schepen 
komen die zich aan de markt ont-
trekken’, zegt Van Megen. ‘Ze ko-
men pas terug op de markt als het 
gewenste tarief wordt betaald. En 
dat gewenste tarief is nog niet hoog, 
voor schepen met veel hypotheek is 
het niet eens kostendekkend.’
Van Megen schat dat zeventig tot 
tachtig procent van de EUBO-le-
den in de kolen zullen meedoen. 
‘De veertien procent van de sche-
pen die in de huur zit doet niet mee 
en zes procent zal zo eigenwijs zijn 
dat ze toch gaan varen. We houden 
wel in de gaten wie er vaart, maar 
de tijden zijn veranderd, daar zullen 
geen potten teer of verf aan te pas 
komen. Het is geen 1975 of 1993 
meer. Bovendien zijn er geen sanc-
ties van de EUBO.’

Voorraden
Volgens EUBO wordt dagelijks on-
geveer 120.000 ton kolen bevracht 
van de ARA naar de Duitse ener-

giecentrales, voldoende voor dertig 
koppelverbanden of grote schepen 
van 4000 ton. Gemiddeld doen die 
zonder retourreis zes dagen over de 
reis, wat betekent dat er 180 per week 
nodig zijn. Bij laagwater of retour-
werk zijn 250 grote schepen/kop-
pelverbanden per week nodig.

Als ruim honderd schepen niet meer 
aan de markt deelnemen, zal dat ge-
volgen hebben, denkt EUBO. Bij 
overslagbedrijven zal opslagruimte 
aan de wal moeten komen en centra-
les zullen de strategische voorraden 
moeten aanspreken om de productie 
op peil te houden.
‘Het spijt de EUBO dat bedrijven 
nadelige gevolgen ondervinden van 
deze regeling. Anderzijds zullen de-
ze gevolgen toch wel optreden voor 

de bedrijven. Als voor de huidige 
tarieven wordt doorgevaren, gaan er 
minimaal honderd binnenvaarton-
dernemers op korte termijn failliet. 
Verladers hebben nu nog een keu-
zemoment om het gewenste tarief 
te betalen.’

Twee euro
De EUBO pakt nu alleen de kolen-
pendels aan, maar beseft dat voor de 

hele binnenvaart de crisis voor een 
onacceptabele verlaging van de ta-
rieven heeft geleid. ‘Maar we kunnen 
maar één ding tegelijk. Een gewenst 
tarief bepalen en leden werven op 
andere trajecten kost veel tijd en 
volgt later. Over het algemeen kan 
worden gesteld dat op korte termijn 
er per reis ruwweg twee euro per ton 
meer moet worden betaald.’  

Vervolg op pagina 3

‘Iedereen moet ruwweg twee euro per ton meer hebben’

EUBO legt bodem in de markt
Door Marja de Vet

De European United Barge Owners (EUBO) ad-
viseert zijn leden vanaf maandag 15 februari niet 
meer aan te nemen onder de gewenste tarieven 
voor transport van kolen, zoals die uit de enquête 
zijn gekomen. Het niet meer aan de markt zijn van 
ruim honderd schepen heeft directe gevolgen voor 
de aan- en afvoer, zo verwacht EUBO-directeur An-
ton van Megen.

‘We houden in de
gaten wie er vaart’

AP

Schuttevaer.nl door 
het miljoen
DEVENTER

Schuttevaer.nl is vorige week de 
mijlpaal van één miljoen pagi-
naweergaves (pageviews) per 
maand gepasseerd. Vooral de le-
zersfoto’s van schepen in het ijs 
brachten het bezoek aan de ma-
ritieme website de laatste weken 
in een stroomversnelling.

Met meer dan een miljoen opge-
vraagde pagina’s in dertig dagen 
is de Schuttevaer-site koploper 
van alle Nederlandstalige mari-
tieme media op internet. Uitgever 
MYbusinessmedia vernieuwde de 
site in september 2008. Het actuele 
scheepvaartnieuws staat sindsdien al 
op de site voordat het in de gedrukte 
editie van Schuttevaer verschijnt, 
terwijl de wekelijkse krant lezers 
nog volop achtergrondartikelen, re-
portages, rubrieken met diepgang en 
vooral overzicht te bieden heeft.

Eigen dynamiek
De website brengt een geheel eigen 
dynamiek, die onvergelijkbaar is met 
de krant. Lezers reageren direct op 
het nieuws, bijvoorbeeld over de 
aanpak van de crisis in de binnen-
vaart. Een bericht over de tragische 
dood van een collega zorgt binnen 
een paar dagen voor zo’n 150 con-
doleanceberichten. Veel reacties il-
lustreren de nauwe betrokkenheid 
van varenden bij elkaar en bij hun 
vak. Over technische vraagstukken, 
de ligplaatsproblematiek of vrachten-
markt wordt onder artikelen op de 
site soms heftig gediscussieerd en 
niet zelden wordt de redactie - terecht 
- gecorrigeerd. De snelheid van de 
Schuttevaer-site zet lezers merkbaar 
aan tot actie. Namens de uitgever en 
alle Schuttevaer.nl-medewerkers 
dank aan alle lezers die de site tot 
een succes maken. (DvdM)

BDS pleit voor
oud-voor-nieuw
BONN

Er moet een oud-voor-nieuwre-
geling komen voor de droge-la-
dingvaart. De binnenvaart heeft 
namelijk niet te maken met een 
conjuncturele crisis, maar met 
een zware marktverstoring. Tot 
die conclusie kwam het Bun-
desverband der Selbständigen 
Abteilung Binnenschiffahrt 
(BDS).

Om grote problemen te voorkomen 
moet het voor particuliere schippers 
mogelijk worden krediet tegen gun-
stige voorwaarden te krijgen om de 
periode van ergste nood te kunnen 
overbruggen.
De oud-voor-nieuwregeling moet 
een verdere uitbreiding van de over-
capaciteit verhinderen en tot een sta-
bilisering van de waarde van schepen 
leiden. De looptijd moet volgens het 
BDS tenminste vijf jaar worden en 
de verhouding moet 1:1 worden. Zo 
mogelijk moeten er geen boetes aan 
worden verbonden. Omdat er bij de 
kleinere schepen geen overcapaci-
teit dreigt, moet de regeling gaan 
gelden voor schepen boven de 1500 
ton. Ook tankers worden, gezien de 
andere marktvoorwaarden, buiten 
beschouwing gelaten. 

De stilligregeling, die de Neder-
landse regering bij de EU als cri-
sismaatregel heeft aangevraagd, zou 
niet uit het reservefonds moeten 
worden gefinancierd. En ook niet 
uit bijdragen van de bedrijfstak, om-
dat daar in de sector onvoldoende 
draagvlak voor is. Alleen de banken, 
de Nederlandse overheid en de ge-
troffen ondernemingen zouden mee 
moeten financieren. En zonder de 
gelijktijdige invoering van een oud-
voor-nieuwregeling heeft een stilli-
gregeling volgens de Duitsers geen 
zin. (MdV)

BDB tevreden over
ombouwregeling
DUISBURG

Het Bundesverband der Deut-
schen Binnenschiffahrt (BDB) is 
tevreden met de uitkomst van 
de UNECE bijeenkomst in Ge-
nève, waar voor het laatst wijzi-
gingen in het ADN 2011 konden 
worden aangebracht.

Tijdens die bijeenkomst is een para-
graaf aan het ADN toegevoegd die 
ombouw van enkelwandige tankers 
naar dubbelwandige tankers regelt 
tot 31 december 2018. ‘Deze dui-
delijkheid zorgt voor de benodigde 
rechtszekerheid en maakt het moge-
lijk voor de binnenvaart- en krediet-
sector om een planning te maken’, 
stelt het BDB. ‘De in het ADNR 
staande veiligheidsregels zijn gro-
tendeels overgenomen. Er komt zelfs 
nog een veiligheidsvoorschrift bij. 
Bij een omgebouwde dubbelwan-
dige type N-tanker die onder de over-
gangsregels valt en explosiegevaar-
lijke stoffen vervoert, moet als extra 
een brandmeldsysteem in woning 
en stuurhuis worden geïnstalleerd.’ 
Een andere verandering ten opzichte 
van het ADNR is dat enkelwandige 
tankers niet meer mogen worden om-
gebouwd tot dubbelwandige type-C 
tankers. (HH)

Binnenschip vervuilt
haven van Duisburg

DUISBURG

Een Nederlands binnenschip 
is vorige week maandag aan-
gehouden voor verontreiniging 
van de Duisburger Innenhafen.

De Wasserschutzpolizei werd getipt 
door getuigen. De politieboot WSP 
8 kwam uit bij het binnenschip dat 
ter hoogte van km 2,3 had vastge-
maakt. Uit de ontluchting van de 
bakboordsbunkertank liep gasolie 
aan dek en vervolgens het water in. 
Naar de oorzaak wordt een onder-
zoek ingesteld, meldt de politie in 
Duisburg. (EvH)

Bunkerbootbrand
SCHIEDAM

Aan boord van de bunkerboot Imke 
in de Schiedamse Voorhaven is zon-
dagochtend rond zes uur brand uitge-
broken. Hierbij kwam veel rook vrij. 
De brandweer rukte direct met groot 
materieel uit. Hierdoor was de relatief 
kleine brand snel onder controle. Wel 
verspreidde de rook zich over Schie-
dam. Het vuur bleek veroorzaakt te 
zijn door een verwarmingsradiator. 
De politie onderzoekt hoe deze vlam 
heeft kunnen vatten. (EvH)

HANSWEERT

Bergers van Multraship  uit Ter-
neuzen en Polderman uit Hans-
weert hebben vrijdag op de 
Westerschelde het binnenschip 
Yona behoed voor zinken.

Het Belgische schip, geladen met 
1260 ton steenkool, was bij eb ge-
strand en snel daarna geplooid in het 
niet-betonde vaarwater Schaar van 
Waarde, ter hoogte van Perkpolder. 
De driekoppige bemanning werd uit 
veiligheidsoverwegingen van boord 
gehaald.
De bergers mobiliseerden ber-
gingsvaartuigen, pompmateriaal, 
olieschermen en een kraanschip en 
duwbak om de lading kolen over 
te slaan. Ook werden noodrepara-

ties aan het schip uitgevoerd om te 
voorkomen dat het  bij opkomend 
water zou breken.
De Yona kon tegen de avond worden 
vlotgetrokken en stabiel drijvende 
worden gehouden door de bergings-
vaartuigen. Het schip werd vervol-
gens naar Hansweert gesleept waar 
de resterende lading uit het schip 
werd gehaald. Zaterdagochtend wer-
den inspecties uitgevoerd en gaf de 
scheepvaartinspectie toestemming 
het lege schip naar Gent te slepen. 
Het is nog niet bekend wat er verder 
mee gebeurt.
Bij de berging hield een team van 
de Veiligheidsregio Zeeland toezicht. 
Rijkswaterstaat Zeeland mobiliseerde 
een oliebestrijdingsvaartuig, dat niet 
in actie hoefde te komen. (WB)

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

• Brandstof inspuit systemen

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

Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht

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

www.koedood.nl - info@koedood.nl

MTU Detroit Diesel Benelux

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

T: 010-5912611    www.hollanddiesel.nl

onderhoud en 
service van 
keerkoppelingen
Twin Disc dealer

ZORGELOOS DE WINTER DOOR MET DE:

PON POWER WINTERCHECK
Nu met gratis jas of antivries! 
Kijk snel op: pon-cat.com/wintercheck
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Papendrecht
+31 (0)78-6416868

Ketelhaven
www.psipijpleidingen.com

-
-

Always one step ahead!

LEVERANCIER VAN O.A.:

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

MS 421 Brugwachtalarm
(Lloyds gekeurd)

MS 715 Tachograaf
(RDW gekeurd)

MS 3080 alarm- en monitoring-
systemen 

Marble Automation

Keteldiep 6, 8321 MH Urk

The Netherlands

+31 (0)527-687953

www.marbleautomation.com

NMa beslist
DEN HAAG

De Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit (NMa) heeft 
woensdagochtend een beslis-
sing genomen over het nieuwe 
crisisplan van het Crisisberaad 
Binnenvaart. 

Vertegenwoordigers van het Crisis-
beraad gaven maandagmiddag nog 
een toelichting op het definitieve 
plan. Dinsdag beraadde de Raad van 
de NMa zich tot laat in de middag 
nog op een definitief besluit. Dat 
was te laat voor de deadline van de 
krant.
Het Crisisberaad maakte vorige 
week dinsdag het nieuwe crisis-
plan bekend. Volgens dit plan gaat 
de vrachtprijs niet omhoog, maar 
de kosten omlaag. Het Crisisberaad 
baseert zich hierbij op onderzoek 
van de Rotterdamse Erasmus Uni-
versiteit. De onderzoekers conclu-
deren hierin dat de prijzen in de 
binnenvaart niet stijgen als twaalf 
procent van de vloot uit de markt 
wordt gehaald. Daarom werd het 
originele plan zodanig bijgesteld 
dat slechts maximaal dat deel van 
de vloot wordt opgelegd, waarbij de 
concurrentie en mededinging niet 
worden verstoord. Op deze manier is 
het Crisisberaad er honderd procent 
van overtuigd dat de NMa uiteinde-
lijk met het nieuwe plan akkoord 
gaat. (EvH)

Het allerlaatste nieuws van de NMa 
is te vinden op www.schuttevaer.
nl.

Adviestarieven EUBO kolen
Krotzenburg  5,10 euro
Karlsruhe 5,50 euro
Mannheim 5 euro
Dillingen/Thionville 5,80 euro
Duisburg 2,60 euro
Julia 3,50 euro 
Vanaf ARA-havens. 
Voor Terneuzen toeslag van 0,25 euro, 
voor Vlissingen en Gent 0,50 euro.

• De geplooide Yona wordt na de hachelijke stranding van haar last ont-
daan.  (Foto Alain Dooms / Tugspotters.com)

Ms Yona plooit in
Schaar van Waarde
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 VerwacHte HoeVeeLHeid neersLag Van dinsdag tot en met aanstaande maandag. LucHtdruk en windkracHt Voor aanstaande zaterdag.

VerwacHting per district Voor komend weekeinde:
nederlandse binnenwateren: Zaterdag en zondag: zwakke tot matige noordoostenwind, 2-4 Bft.

Golfhoogte minimaal door ijsgang. 
nederlandse kust: Zaterdag en zondag: zwakke tot matige noordoostenwind, 2-4 Bft. 

Golfhoogte beide dagen rond 0.5 m.
oostzee: Zaterdag noordoost 3-4 Bft, zondag afnemend N 2-3 Bft. Golfhoogte 

1.0 m, zondag afnemend naar 0.5 m. 
ierse zee: Zaterdag en zondag zwakke of net matige noordoostenwind, 2-3 bft.

Golfhoogte meest rond 0.5 m.
Het kanaal: Zaterdag en zondag matige noordoostenwind, 3-4 Bft. Golfhoogte 

van 0.5 tot 1.0
golf van Biskaje: Zaterdag en zondag matige en soms vrij krachtige NO-wind. Golfhoogte

1 tot 1.5 m.
westelijk deel middellandse zee: Zaterdag NO, veelal 2-4 Bft, zondag N-NO en soms toenemend 5 Bft.

 Golfhoogte zondag toenemend tot 1 en mogelijk 1.5m.

weeroVerzicHt:
De luchtdrukverdeling blijft uiter-
mate winters voorlopig. Hogedruk 
in het zeegebied van Schotland 
tot IJsland, en depressies ver weg 
op de Oceaan, en tevens met 
regelmaat in het Middellandse 
Zeegebied. Het resultaat is een 
noordoostelijke stroming waarin 
het blijft vriezen. Alleen overdag 
komt het kwik soms net even boven 
nul. De kans op sneeuw is gering. 

Misschien langs de noordkust een 
enkele sneeuwbui. Ook elders in 
Noordwest Europa valt het mee 
met de neerslag. Grotere hoeveel-
heden vinden we ten zuiden van de 
Alpen en met name in het stroom-
gebied van de Donau. Het koude 
weer levert uiteraard in toenemende 
mate problemen met ijsgang op. Het 
IJsselmeer zal komend weekend 
weer geheel bedekt zijn met middel-
zwaar vast ijs. Hetzelfde geldt voor 

het Markermeer. Waarschijnlijk is 
alleen konvooivaart mogelijk. Op 
de Waddenzee komt van tijd tot tijd 
drijfijs voor. Op de grote rivieren 
wordt in het algemeen geen hinder 
verwacht van ijs. 

De verwachting voor de komende 
periode is betrouwbaar.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

Ook gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland voor de VVD, Eli-
sabeth Post, heeft het beste met de 
binnenvaart voor en wil graag inspe-
len op de wensen, zo bleek uit haar 
goed onderlegde betoog. Ze gaat 
naar aanleiding van vragen uit de 
zaal kijken of de nieuwe Wilhelmi-
nasluis niet iets ruimer kan, zodat 
er toch twee tachtig-meterschepen 
tegelijk inpassen.

De klachten over het havengeld in 
Zaanstad, dat volgens de Schutte-
vaerleden in 2008 met zestig procent 
werd verhoogd, zijn talrijk. ‘Ik ben 
recreatievaarder en als we ’s middags 
om een uur of drie aankomen en 
dan de volgende ochtend om tien 
uur weggaan, moeten we twee volle 
dagen betalen. Want alleen in Zaan-
stad begint dag twee om twaalf uur 
’s nachts. Dat deugt niet’, meldde 
een lid.
‘En als we te laat zijn met betalen 
hebben we meteen een boete’, rea-
geerde een ander. ‘Ik vaar al 45 jaar 
op de Zaan en nu word ik opeens als 
een crimineel behandeld. Ik heb er 
drie weken geleden een brief over 
gestuurd, maar daar heb ik nog steeds 

niets op gehoord.’
‘Zaanstad is een redelijk dure ha-
ven’, reageerde de 1 november be-
gonnen Ter Meulen. ‘Bovendien is 
de afrekeningsstructuur soms niet 
eerlijk. Daar ben ik inmiddels achter. 
Ik wil daar wat aan doen. Maar ik 
heb dan wel input van jullie nodig 
om de ambtenaren ervan te over-
tuigen dat sommige ongelukkige 
beslissingen uit het verleden moe-

ten worden teruggedraaid. Ik wil de 
klachten schriftelijk op mijn bureau 
hebben, onderbouwd en wel.
‘We hebben wel zestien bruggen in 
onze gemeente en we willen graag 
kostendekkend werken. Maar dat 
neemt niet weg dat we er naar gaan 
kijken. Relatief is het in Zaanstad 
wel erg duur.’
Ter Meulen is zelf recreatievaarder 
en komt van de politie Amsterdam. 
‘Bij mijn aanstelling hoorde ik dat 
ik te maken zou krijgen met lastige 
schippers, maar ik heb er tot nu toe 
niets van gemerkt. En die brief, daar 
ga ik achteraan. Die heb ik niet op 
mijn bureau gehad.’
Ter Meulen nodigde de binnenvaart 
uit voor een nadere kennismaking 
op de open dag op 24 april op het 
sluizencomplex. ‘Schippers, mensen 
van Rijkswaterstaat, iedereen is die 
dag welkom in de meldkamer.’

Wilhelminasluis
Staatssecretaris Huizinga trok in ok-
tober vijftien miljoen euro uit voor 
de aanpak van de Wilhelminasluis 
in de Zaan. In het project Vaart in de 
Zaan! worden ook de Wilhelminab-
rug, Beatrixbrug en Zaanbrug ver-
breed tot 16,50 meter. Voorwaarde 
was wel, dat de provincie de regie 
zou overnemen. En daar is de provin-
cie volgens gedeputeerde Elisabeth 
Post volop mee bezig. ‘Wij richten 
het basisnet, ofwel het net voor de 
beroepsvaart in. Als provincie willen 
we op den duur alle vaarwegen voor 
de beroepsvaart gaan beheren. De 
recreatieve vaarwegen kunnen naar 
andere bestuursorganen. We kijken 
nu wat kan worden overgedragen en 
wie dat moet betalen en daar zijn we 
deze zomer mee klaar.’
De andere werkzaamheden aan 
de Zaan vorderen, volgens de ge-
deputeerde. ‘De Bernhardbrug en 
Julianabrug zijn inmiddels klaar. 
De Wilhelminasluis werd 5 januari 
overgedragen aan de provincie, die 
bezig is met de voorbereidingen van 

de vervanging van de oude sluis. 
De nieuwe sluis wordt 156 bij 14 
bij 4,70 meter. Als dan ook nog is 
gebaggerd en als de Zaanbrug is 
vervangen, is de Zaan een klasse 
5A-vaarweg.’

Vaarweg is weg
Post is opvolger van gedeputeerde 
Cornelis Mooij, die in juni aftrad 
in verband met de Landsbanki-af-
faire. Ze ziet aanleg en onderhoud 
van vaarwegen als een normale taak 
van de overheid. ‘Mijn voorganger 
dacht daar anders over. Hij vroeg de 
bedrijven langs de Zaan een bijdrage 
van een miljoen euro voor het op-
waarderen van de vaarweg. Maar ik 
vind dat een vaarweg niet verschilt 
van een weg. We vragen alleen ex-
tra geld voor aanleg van speciale 
faciliteiten.’
Vicevoorzitter Martin Mol van 
Schuttevaer Zaanstreek vroeg de 
gedeputeerde of de maat van de 156 
x 14 meter voor de nieuwe sluis al 
vastligt. ‘Er varen op de Zaan veel 
schepen van tachtig tot 85 meter;  
beunschepen, droge-ladingsche-
pen en meelschepen. En daarvan 
kunnen er geen twee in de nieuwe 
sluis, terwijl die wel in de oude sluis 
kunnen. De schutcapaciteit wordt 
dus minder. Het wordt een gladde, 
minder brede sluis en dat lijkt me 
niet de bedoeling.’
Post zegde toe uit te zoeken of er nog 
iets aan de afmetingen kan worden 
gedaan. Ze verwacht dat de sluis 
over 2,5 jaar klaar zal zijn. ‘We zijn 
nu bezig met de bestektekeningen, 
daarna moet het werk Europees wor-
den aanbesteed. Dat duurt al met 
al wel een jaar en vervolgens zal 
de bouw ook nog anderhalf jaar in 
beslag nemen. Maar de beschikking 
van V&W is binnen, we kunnen gaan 
rekenen en tekenen.’

Onder de indruk
De Zaanbrug is de laatste hobbel 
in de opwaardering van de Zaan 
tot klasse 5A-vaarweg. Post legt 
uit dat de brug tussen de gemeentes 
Wormerland en Zaanstad ligt, die 
moeilijk tot overeenstemming kun-
nen komen over de ligging van de 
nieuwe brug. ‘Ze zijn er nog niet uit, 
maar ze moeten er wel uit komen. 
Mijn taak is erop toe te zien dat ze 
tot overeenstemming komen en dat 
gaat binnenkort lukken.’ Zo beloofde 
Post ook toe te zien op een betere 
havengeldstructuur in Zaanstad. 
‘Ik ben onder de indruk van de gedepu-
teerde’, zei Schuttevaerdirecteur Kees 
de Vries. ‘Ze is nautisch onderlegd en 
heeft veel kennis van zaken.’
‘Ik weet wat stuurboord en bakboord 
is en heb als recreatievaarder ook 

weleens voor dubbel rood gelegen’, 
legde Post uit. Op weg naar de uit-
gang rende De Vries haar nog na 
met een snel uit een doos gegraaide 
Schuttevaervlag. ‘Voor op uw boot.’ 
’Effe een bonnetje Kees’, was de 
lachende reactie van achter de be-
stuurstafel.

Minder huisvuil
De vaart over de Zaan was in 2009 
beduidend minder dan het jaar 
daarvoor. Er gingen 42% minder 
containerschepen door de Wilhel-
minasluis. Die scherpe daling had 
vooral te maken met het stoppen van 
het vervoer naar de Huisvuilcentrale 
(HVC). De beroepsvaart nam met 
6,8% af en de recreatievaart met 
11,75%.
De 28 A-leden, 25 B-leden, twee 
D-leden en twee E-leden hielden 
een minuut stilte voor de overleden 
leden Piet Majoor (oud-voorzitter), 
Jan van Alphen en de heer Bosman. 
Waarnemend voorzitter Nico Post 

van Scheepswerf Brouwer werd met 
instemming van de zaal benoemd 
als voorzitter. 

• Lintjes waren er voor Gijs van Doorn (vijftig jaar lid) en de zestigjarige 
leden Machinefabriek Kramer (Kees Kramer) en Scheepswerf Vooruit 
(Nico Zwart). (Foto’s Marja de Vet)

Nieuwe Wilhelminasluis kan misschien nog iets groter

Havenmeester gaat ‘onlogisch’
havengeld Zaanstad aanpakken

Door Marja de Vet

De ergernis over 
het hoge en on-

logisch samengestelde 
havengeld in Zaanstad 
is binnenkort voor-
bij. Dat beloofde de 
nieuwe havenmeester 
van Zaanstad, Peter ter 
Meulen, zaterdag op de 
jaarvergadering van de 
afdeling Zaanstreek van 
Koninklijke Schuttevaer.

‘Ik heb dan wel input
van jullie nodig’

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 
Deep Sea Atlantic Bergen, Norway
West Venture Bergen, Norway

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

havens & vaarwegen

BON voor een nieuwe Schuttevaer-abonnee. Zie voorzijde.

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

Ter attentie van: ............................................................................................................................... m/v

Adres: ..........................................................................................................................................

Postcode: ..........................................................................................................................................

Plaats: ..........................................................................................................................................

Telefoonnummer: ..........................................................................................................................................

Fax: ..........................................................................................................................................

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

Geboortedatum: ..........................................................................................................................................

Handtekening: ..........................................................................................................................................

Vo o r a d r e s s e r i n g: z i e vo o r z i j d e v a n d e z e b o n

ik abonneer mij voor minimaal twee jaar op Weekblad Schuttevaer
en ontvang het 1e jaar 30% korting.
ik wil Weekblad Schuttevaer 8 weken ontvangen
voor slechts € 15,00 (ex. btw)

‘Mijn geld terug’
Schuttevaerlid Gijs van Doorn, die 
honderd euro schonk voor het 
Schuttevaermonument op Schok-
land, wil zijn geld terug.
‘Het is een aanfluiting. Ik dacht dat 
het monument op het oude Schok-
land kwam, maar dat is niet zo. Ik 
heb laatst een uur rondgereden, ik 
kon het helemaal niet vinden. Het 
ligt ergens verstopt in een weiland.’ 
Regiovertegenwoordiger Andries 
de Weerd meldde dat er komend 
voorjaar bewegwijzering komt naar 
het monument, dat  ‘hemelsbreed 
maar twee kilometer van de oude 
terp ligt’.

Groningen Seaports
boekt winst dankzij
uitgifte van grond
DELFZIJL

Groningen Seaports (Delfzijl en 
Eemshaven) heeft over het af-
gelopen jaar een winst geboekt 
van circa zes miljoen euro.

Dit positieve resultaat kwam mede 
tot stand dankzij de uitgifte van 25 
hectare bedrijfsterrein. De goederen-
overslag in beide Groninger havens 
daalde met veertien procent tot 6,89 
miljoen ton. De directie kijkt dan 
ook met gemengde gevoelens terug 
op 2009.

De winst wordt dit jaar geïnvesteerd 
in de aanleg van nieuwe havenstruc-
tuur, zoals de verlenging van de 
Beatrixhaven, de aanleg van 1500 
meter extra kadecapaciteit in de 
Eemshaven, de herstructurering 
van de industrie- en bedrijventer-
reinen op Oosterhorn en de ontwik-
keling van de ‘brainwierde’ voor 
jonge startende ondernemers in 
Weiwerd. In totaal gaat het om een 
investeringsprogramma van ruim 75 
miljoen euro. De leiding van Gronin-
gen Seaports gaat vanaf dit jaar voor 
de volle honderd procent duurzaam 
inkopen volgens de richtlijnen van 
SenterNovem en in de periode 2011-
2015 is een versnelde ‘vergroening’ 
van de havens en bedrijventerreinen 
aan de orde. (TK)

Wagenborg wil
voorschutting
LAUWERSOOG

De provincie Groningen wil dat 
het ms Esonborg voorschutting 
krijgt in de sluis van Lauwers-
oog.

Wagenborg Passagiersdiensten on-
derhoudt met het schip een veerdienst 
tussen het vakantiepark Esonstad en 
Schiermonnikoog. Momenteel krijgt 
de veerboot geen voorrang bij de 
sluis, waardoor de wachttijden soms 
oplopen tot twee uur. Wagenborg wil 
voorrang, zodat het schip volgens 
tijdschema kan blijven varen. 
Wagenborg heeft met instemming 
van de provincie een verweerschrift 
opgesteld dat naar de rechtbank in 
Groningen is verstuurd.

Utrechtse Vecht
wordt gebaggerd
UTRECHT

Staatssecretaris Huizinga van 
Verkeer en Waterstaat steekt 
zeventig miljoen in de sanering 
van de Utrechtse Vecht. Er moet 
in vijf jaar ruim 2,5 miljoen kuub 
baggerslib worden verwijderd. 
Daarmee wordt in juli een begin 
gemaakt.

De waterkwaliteit van de Vecht was 
lange tijd slecht als gevolg van lo-
zingen. In 1996 is het beheer door 
het Rijk overgedragen aan het water-
schap Amstel, Gooi en Vecht. Toen 
is ook een restauratieplan in gang 
gezet om de ecologische kwaliteit 
van de rivier te verbeteren.
In de laatste fase van dit plan, die 
nu aanbreekt, wordt de waterbodem 
gesaneerd. Het eerste deel van de 
sanering bestaat uit het baggeren van 
de volle 42 kilometer van de Vecht. 
‘Deze sanering is een van de meest 
ingrijpende klussen in de historie 
van het waterschap’, zegt dijkgraaf 
Johan de Bondt.
Zodra de Vecht is gesaneerd, vol-
gen de Smalweesp, de Gaasp en de 
Weespertrekvaart. In 2015 zijn naar 
verwachting al deze wateren gesa-
neerd. Gekoppeld aan de sanering 
van de Vecht moeten de drie riool-
waterzuiveringsinstallaties, die lozen 
op de Vecht, worden aangepast.
De totale kosten zijn geraamd op 
bijna honderd miljoen euro.

DELFT

Niet de regio’s West-Brabant en 
Venlo, maar de mainports Rot-
terdam en Schiphol leveren de 
belangrijkste bijdrage aan de 
internationale logistieke con-
currentiekracht van Nederland. 
Dat blijkt uit recent onderzoek 
van TNO.

De regio’s Groot-Rijnmond en 
Groot-Amsterdam steken volgens 
de onderzoekers met kop en schou-
ders uit boven de concurrentie als 
het gaat om logistieke regio’s van 
nationaal belang.
TNO deed het onderzoek in opdracht 
van Economische Zaken en Verkeer 
en Waterstaat. Op basis van tien 
kwantitatieve criteria, onder meer 
op het gebied van ruimte, werkge-
legenheid en weginfrastructuur, zijn 
de zogenoemde ‘hot spots’ op hun 
bijdrage aan logistiek Nederland ge-
wogen. Een logistieke hot spot is 
een regio met een sterk cluster van 

bedrijven met een (inter)nationaal 
onderscheidende logistieke activi-
teiten. 
Het belang van de logistieke bedrij-
vigheid voor de Nederlandse econo-
mie is groot. Zo heeft TNO in 2008 
berekend dat de sector in 2007 ruim 
veertig miljard euro aan toegevoegde 
waarde en 750.000 arbeidsplaatsen 
opleverde. Dit is ruim acht procent 
van de totale toegevoegde waarde 
en werkgelegenheid in Nederland 
dat jaar.

De top vijf van logistieke hot spots 
van nationaal belang zijn volgens 
TNO: 1) Groot-Rijnmond, 2) Groot-
Amsterdam, 3) West-Noord-Brabant, 
4) Noord-Limburg en 5) Noordoost-
Noord-Brabant. De aanwezigheid 
van een zeehaven levert een grote 
overslag van goederen op, wat de 
vestiging van andere logistieke 
activiteiten aantrekkelijk maakt. 
(JCK)

Mainports dé logistieke
‘hot spots’ Nederland

ALGEMEEN
Algemeen. De ijsberichten voor het binnen-
land zijn te vinden op teletekst pagina 725 en 
ijsberichten voor het buitenland op teletekst 
pagina 722. Ivm. ijs stremmingen op diverse 
vaarwegen in binnen- en buitenland, zie www.
infocentrum-binnenwateren.nl, www.elwis.de 
en www.vnf.fr
WADDENZEE
Blauwe Slenk; gewijzigde markering. De 
groene lichtboei BS 19A met lichtkarakter 
Q weer uitgelegd in 53° 11,7523’ N-005° 
18,4518’ E.
Boontjes; gewijzigde markering. Vervangen: 
de zuid-cardinale sparboei BO 2-VVG 1 door 
een zuid-cardinale lichtboei BO 2-VVG 1 met 
lichtkarakter Q(6)+LFl 10s in 53° 05,0451’ 
N-005° 17,9850’ E; de groene sparboei BO 15 
door een groene lichtboei BO 15 met lichtka-
rakter Iso 2s in 53° 05,7882’ N-005° 22,0949’ 
E; de rode stompe sparboei BO 18 door een 
rode stompe lichtboei BO 18 met lichtkarak-
ter Q in 53° 06,3059’ N-005° 22,2917’ E; 
de groene sparboei BO 23 door een groene 
lichtboei BO 23 met lichtkarakter Iso 4s in 
53° 07,2763’ N-005° 22,3855’ E; de stompe 
rode spartboei BO 28 door een rode stompe 
lichtboei BO 28 met lichtkarakter Iso 8s in 
53° 08,1094’ N-005° 22,6407’ E; de groene 
sparboei BO 31 door een groene lichtboei BO 
31 met lichtkarakter Iso 2s in 53° 08,8453’ 
N-005° 23,0441’ E; de stompe rode sparboei 
BO 38 door een rode stompe lichtboei BO 
38 met lichtkarakter Iso 4s in 53° 09,9074’ 
N-005° 23,3042’ E.
Den Oever; gewijzigde markering. Vervan-
gen: de rode stompe sparboei O 2 (winterbe-
tonning) door een rode stompe lichtboei O 
2 met lichtkarakter LFl.5s in 52° 57,0540’ 
N-005° 01,3973’ E; de groene sparboei O 7 
(winterbetonning door een groene lichtboei O 
7 met lichtkarakter Q in 52° 56,7362’ N-005° 
02,1623’ E; de groene sparboei O 11(winter-
betonning) door een groene lichtboei O 11 met 
lichtkarakter Iso.4s in 52° 56,4627’ N-005° 
02,3787’ E.
Glinder; gewijzigde markering. De groene 
sparboei GL 5 (winterbetonning) vervangen 
door een groene lichtboei GL 5 met lichtkarak-
ter LFl 8s in 53° 26,3067’ N-006° 08,9253’ E 
en de groene sparboei GL 9 (winterbetonning) 
vervangen door een groene lichtboei GL 9 met 
lichtkarakter Iso 4s in 53° 26,4926’ N-006° 
09,3665’ E.
Glinder; gewijzigde markering. Verlegd: 
de rode stompe kunststof sparboei GL 2 in 
53° 26,5278’ N - 006° 09,3410’ E; de groene 
kunststof sparboei GL 11 in 53° 26,5825’ N-
006° 09,4720’ E; de groene lichtboei GL 5 in 
53° 26,3111’ N-006° 08,9209’ E en GL 13 in 
53° 26,6806’ N-006° 09,5622’ E. Uitgelegd: 
de rode stompe kunststof sparboei GL 2a in 
53° 26,6542’ N-006° 09,4805’ E.
Groote Siege; gewijzigde markering. De 
groene lichtboei GS 3 met lichtkarakter Fl 
4s vervangen door een groene lichtboei GS 
3 met lichtkarakter Fl 5s in 53° 27,0310’ N-
006° 10,5145’ E.
Groote Siege; gewijzigde markering. Ver-
legd: de groene kunststof sparboei GS 5 in 
53° 27,2351’ N-006° 10,6759’ E; de groene 
lichtboei GS 7 in 53° 27,4445’ N-006° 10,8180’ 
E; GS 9 in 53° 27,5836’ N-006° 10,9732’ E; 
GS 11 in 53° 27,6864’ N-006° 11,1630’ E; 
GS 13 in 53° 27,7897’ N-006° 11,6013’ E; 
de rode stompe kunststof sparboei GS 6 in 
53° 27,5922’ N-006° 10,8921’ E.
Veerbootroute Ameland; gewijzigde mar-
kering. De groene wadlichtpaal VA 37 met 
lichtkarakter LFl 8s verplaatst in 53° 23,7233’ 
N-005° 50,7403’ E.
Vierhuizergat; oefeningen. Er zijn van 8 tot 
23 uur schietoefeningen op de Marnewaard 
op 22 t/m 25 maart, reservedag 26 maart, 19 
t/m 22 april, reservedag 23 april en 24 t/m 
27 mei, reservedag 28 mei. Info: Beheerder 
Schietbaan, (0595) 41 64 04.
Visjagersgaatje; gewijzigde markering. 
Winterbetonning vervangen door normale 
betonning.
Westgat/Plaatgat; gewijzigde markering. De 
zuid-cardinale lichtboei WG 4 in 53° 30,3387’ 
N-006° 00,8767’ E is tnb. gedoofd.
NOORDZEE
Westereems; waarschuwing. Herlegd: de gele 
golfmeetboei WEW 1 in 53° 37.200’ N-006° 
22.117’ E. De golfmeetboei is voorzien van 
een licht met karakter Fl (5) Y 20s.
IJSSELMEER
Algemeen; stremming. Ivm. ijs stremming 
kleine vaartuigen IJsselmeer, Markermeer, 
IJmeer en Randmeren tnb.
Algemeen; gedeeltelijke stremming. Tnb. 
geldt een vaarverbod op de IJsselmeer, Mar-
kermeer, Randmeren vanaf de Roggebotsluis 
t/m Harderwijk en het IJmeer. Daarbij zijn 
de volgende uitzonderingen van kracht : 
konvooivaart op de vaarroute Amsterdam > 
Lelystad > Lemmer vice versa en Lelystad > 
Ketelbrug vice versa is opgeheven tnb. Tij-
dens de daglichturen geldt nu op de vaarroute 
intensieve scheepvaartbegeleiding . Vanaf 16 
tot 7 uur is het vaarverbod van kracht. Vanaf 
de Hollandsebrug > IJmeergeul > Buiten IJ is 
tijdens daglichturen intensieve scheep-vaart-
begeleiding aanwezig. Vanaf 16 tot 7 uur is het 
vaarverbod van kracht. Tnb. is het nachtelijk 
vaarverbod op de vaarroute Nijkerk > Hol-
landsebrug oostzijde ingetrokken. 
Algemeen; gedeeltelijke stremming. De kon-
vooivaart is opgeheven het kan door draaiende 
wind weer snel verslechteren. Tnb. geldt een 
vaarverbod ‘s nachts van 16 tot 7 uur op het 
IJsselmeer en Markermeer. Stremming tus-
sen Roggebotsluis en Harderwijk. Stremming 
nachtvaart en kleine schepen tussen Harderwijk 
en Hollandsebrug.
Breezanddijk; waarschuwing. De ABWM 
voert schietproeven uit vanaf het schietterrein 
Breezanddijk van 22 t/m 26 maart 8-16 uur 
sector 163º - 225º lengte 17.000 m hoogte 
5.000m (16.400ft)  munitie 155mm Lichtgra-
naat (kleur wit), 29 maart t/m 2 april 8-16 
uur sector 163º - 225º lengte 17.000m hoogte 
5.000m (16.400ft) munitie 155mm Lichtgra-
naat (kleur wit) en 6 t/m 9 april 8-16 uur sector 
163º - 225º lengte 17.000m hoogte 5.000m 
(16.400ft) munitie 155mm Lichtgranaat (kleur 
wit). De contactpersoon, de beproevingsleider, 
tijdens de uitvoering van deze beproeving is te 
bereiken onder tel. nr. 06 53793425.
GRONINGEN
Algemeen; stremming. Ivm. ijs stremming 
tnb. Oude Winschoterdiep muv. het gedeelte 
tussen Antwerpenbrug en Winschoterdiep en 
Reitdiep, Oosterhamrikkanaal, Eendrachtska-
naal/Hoendiep. Info: Havenkantoor, (050) 367 
89 10 en centrale post brugbediening, VHF 9 
of (050) 318 85 00
Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep 
en Lauwersmeer; stremming. Ivm. ijs strem-
ming Lauwersmeer tnb.
FRIESLAND
Algemeen; stremming. Ivm. ijs stremming 
vaarwegen provincie Friesland tnb. met uit-
zondering van Prinses Margrietkanaal, Van 
Harinxmakanaal, verbindingskanaal Harlingen 

tot Industriebrug, oostelijke en westelijke in-
vaart van Leeuwarden, Houkesloot tot en met 
Industriehavens, vaarweg naar Heerenveen en 
vaarweg naar Drachten.
Groote Brekken; Follegaslootbrug; geen 
bediening. T/m 26 februari geen bediening 
Follegaslootbrug en doorvaarthoogte max. 
FZP+165 cm vast deel.
OVERIJSSEL
Geldersche IJssel; Stadsbrug, Kampen; 
werkzaamheden. Hinderlijke waterbewe-
ging vermijden Kampen Stadsbrug van 1 t/m 
5 maart. Als de brug bediend moet worden, 
wordt het ponton verwijderd.
Zwarte Water; kmr. 2; kmr. 20; werkzaam-
heden. Ivm. bemonsteren waterbodem geen 
beperking tussen kmr. 2 en 20 van 15 februari 
t/m 2 april. De scheepvaart moet rekening hou-
den met de bewegingen van het vaartuig.
NOORD-HOLLAND
Achterzaan of Binnenzaan; Zaandam, 
spoorbrug; geen bediening. Geen bedie-
ning spoorbrug Zaandam op 17 en 19 februari 
van 0:43 tot 6:13 uur. Doorvaarthoogte max. 
NAP+323 cm.
Noordzeehaven, Buitenhaven; gewijzigde 
markering. Ivm. metingen in de Buitenha-
ven van IJmuiden zijn twee meetpalen onder 
water geplaatst: Nieuwe Noordpier in 52° 28’ 
05 N-004° 32’ 25 E. Diepte bovenkant meet-
paal NAP - 8.6m. Paal wordt gemerkt door 
een westkardinale boei. Nieuwe Zuidpier in 
52° 27’ 51 N-004° 32’ 06. Diepte bovenkant 
meetpaal NAP - 20.1m. Paal is gemerkt door 
een rode blaas.
Noordzeekanaal; Coentunnel; werkzaam-
heden. Op 8 februari is begonnen met het 
verwijderen van de anomalieën, voordat de 
scheidingswand geplaatst wordt. De anoma-
lieën bevinden zich hoofdzakelijk binnen de 
noord- en zuidfuiken. Anomalie M25 vormt 
mogelijk wel een hinder voor de scheepvaart. 
Gevolgen van deze werkzaamheden zijn dat 
de passage van schepen met een diepgang 
kleiner dan 12m hinder kan ondervinden 
zoals vermeld in Basijn 20/2009. Voor sche-
pen met een diepgang groter dan 12m wordt 
vooraf een detailplanning opgesteld door de 
verkeersleiding van Haven Amsterdam. Thv. 
de werkzaamheden geldt een snelheidsbeper-
king van 12 km/uur dat door borden wordt 
aangegeven. Het aangekondigd baggerwerk 
wordt uitgesteld tot eerste kwartaal 2011. 
Het stremmen van het Noordzeekanaal om 
de vier tunnel elementen te plaatsen vindt ivm. 
vertraging van de bouw van de elementen pas 
in het voorjaar van 2011 plaats. NB.: overige 
maatregelen vermeld in Basijn 20/2009 blijven 
onverminderd van kracht.
Waver; Voetangelbrug; geen bediening. Geen 
bediening Voetangelbrug t/m 22 februari.
ZUID-HOLLAND
Dordtsche Kil; kmr. 981; kmr. 988; hin-
derlijke waterbeweging vermijden. Ivm. 
bestortingswerk langs beide oevers hinderlijke 
waterbeweging vermijden tussen kmr. 981 en 
988 thv. Strijen en eiland van Dordrecht van 
1 maart t/m 1 oktober 2011 van maandag 6 
uur tot 21 uur. Dan is de doorvaart mogelijk 
en wordt de vrije- en niet vrije zijde door de 
tekens genoemd in artikel 3.25 van het BPR 
getoond. Info: RVKC Dordrecht, VHF 71 of 
(0800) 023 62 00.
Gouwe; Gouwespoorbrug, Gouwsluis; 
geen bediening. Geen bediening Gouwsluis 
Gouwespoorbrug op 16 februari van 1:11 tot 
5:36 uur.
Hollandsche IJssel; hinderlijke waterbewe-
ging vermijden. Ivm. aanbrengen van natuur-
vriendelijke oever hinderlijke waterbeweging 
vermijden rechteroever thv. kmr. 16 in Capelle 
a/d IJssel t/m 1 januari. De werkzaamheden 
worden utgevoerd vanaf tijdelijk afgemeerde 
pontons. Gedurende de periode blijft de door-
vaart mogelijk en wordt de vrije en niet vrije 
zijde getoond van in bedrijf zijnde drijvende 
werktuigen door tekens genoemd in artikel 3.25 
van het BPR. Hinderlijke waterbewegingen 
worden door betrokken vaartuigen met rood-
boven-wit-sein aangegeven volgens artikel 3.29 
van het BPR. Info: RVKC Dordrecht, VHF 71 
of (0800) 023 62 00.
Hollandsche IJssel; Krimpen aan den IJssel, 
Stormvloedkering; gedeeltelijke stremming. 
Ivm. oefeningen stremming Stormvloedkering 
Krimpen aan den IJssel op 4 maart van 11 tot 
15 uur. De scheepvaart kan passeren via de 
Algerasluis muv de spertijden (6:45 tot 9 en 
16 tot 18.30 uur). Er wordt niet geschut met 
geopende brug. Info: Algerasluis, VHF 22 of 
(010) 450 60 44 en RVKC Dordrecht, VHF 
71 of (0800) 023 62 00.
Schiedamsche Schie; Ooievaarsbrug; geen 
bediening. Van 1 maart 7 uur tot 13 maart 17 
uur voor Ooievaarsbrug geen bediening en 
doorvaarthoogte max. KP+75 cm. De brug 
ligt in de binnenstad nabij het (oude)stadhuis. 
Info: havendienst Schiedam: (010) 631 53 00 
of VHF 22.
ZEELAND
Arnekanaal naar Arnemuiden of Kanaal 
door de Oude Arne; Kanaal door Walche-
ren; Sluis Veere; Sluis Vlissingen; Vlissingen, 
Binnenkeer- en schutsluis; diepgang. Tbv. on-
derhoudswerk aan de kanaaloevers e.d. wordt 
het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren 
met 0,60 m verlaagd naar NAP. + 0,30 m.
Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de peri-
ode van 27 februari t/m 20 maart. Het aflaten 
van het water is gepland op 27 februari, van 
ca. 6 tot ca. 9.30 uur tot NAP+0,55m en van 
ca. 18 tot ca. 21 uur tot NAP+0,30m. Het 
oplaten van het water naar NAP+ 0,90 m is 
gepland op 20 maart vanaf ca. 14.30 uur. Met 
deze kanaalpeilverlaging wordt de maximum 
toegelaten diepgang voor de scheepvaart als 
volgt: voor de doorgaande scheepvaart tussen 
Vlissingen en Veere: blijft onveranderd, muv. 
de schepen met ontheffing tot 4,30 m; dit wordt 
nu ook 3,70 m;
voor de scheepvaart tussen Vlissingen en 
het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip 
van het verbreed deel van het Zijkanaal naar 
Arnemuiden: 4,30 m; voor de scheepvaart op 
het verbreed kanaal en het binnenhavengebied 
van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis: 
7,30 m en vanaf de 1e Binnenhaven tot de Bin-
nenkeersluis: 6,40 m; voor de scheepvaart naar 
Arnemuiden, vanaf de Arnebrug: 1,60 m.
Braakmanhaven; Westerschelde; werk-
zaamheden. In de Braakmanhaven wordt t/
m 26 maart baggerwerk uitgevoerd met twee 
splijtbakken vanaf het terrein Mosselbanken 
met stortingen op de Westerschelde. Braak-
manhaven: op de kade van Katoennatie wordt 
een ponton geplaatst en aan deze ponton wor-
den splijtbakken afgemeerd. Westerschelde: 
de splijtbakken worden mbv. 1 sleepboot naar 
het stortgebied tussen de boeien 14 en 18 aan 
de rode zijde van het hoofdvaarwater vervoerd 
om daar baggermateriaal te storten. Info: vkc 
Terneuzen, VHF 3 of (0115) 68 24 00.
Thomaesgeul; Vaarwater langs de Paulin-
apolder; gewijzigde markering. Ton TG 5 
in 51° 21’,729 N-003° 43’,953 E en ton PP B 
in 51° 21’,231 N-003° 44’,173 E.

Lees verder op pag. 15
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‘De samenstelling van het comité is 
zo gekozen dat er vanuit verschil-
lende invalshoeken naar de sector 
wordt gekeken’, zei Huizinga tijdens 
de persconferentie in Den Haag. Ze 
vergeleek het Comité met de Delta-
commissie. ‘Daar is iets moois uit 
gekomen. Ik hoop dat dit comité ook 
met voldragen adviezen komt.’
Huizinga onderstreepte dat de bin-
nenvaart al een veilige vervoersmo-
daliteit is, waar jaarlijks maar weinig 
doden vallen. ‘Maar elke dode is er 
een teveel en er gebeuren jaarlijks 
150 ongelukken waarbij gewonden 
vallen of grote schade wordt geleden. 
Het is ook belangrijk de veiligheid 
te verhogen voor de periode na de 
crisis. Een volgend kabinet moet vol 
inzetten op de binnenvaart en dan is 
een veilig imago belangrijk.’

Menselijk falen
Voorzitter van het CBV is Hans 
Blokland, voormalig Europarle-

mentslid voor milieu en transport 
van de ChristenUnie. ‘Het comité 
heeft een ruim mandaat gekregen en 
is onafhankelijk’, aldus Blokland. 
‘Dat is dapper van Huizinga, want 
je weet maar nooit waar zo’n comité 
straks mee komt.’
Blokland gaf aan dat het niet de be-
doeling is dieper ingrijpende wet- 
en regelgeving te ontwikkelen. ‘Dat 
volstaat niet. Je kunt niet alles vanuit 
Den Haag regelen. Je moet de nood-
zaak overtuigend aantonen. Zonder 
draagvlak schieten wetten en regels 
tekort. De sector kan met haar kennis 
en ervaring zelf het beste aangeven 
waar de mogelijkheden liggen om 
de veiligheid te verhogen.’
Huizinga wees er in dit verband op 
dat de technische risico’s afnemen, 
maar dat het risico op menselijk fa-
len toeneemt. Blokland beaamde dat. 
‘Schepen worden groter, het wordt 
drukker op het water, er is meer 
recreatievaart en het is niet meer 

vanzelfsprekend dat iedereen elkaars 
taal verstaat.’ 

Leden
Namens de binnenvaartorganisaties 
zitten CBOB-secretaris Henk van 
der Velde (Kantoor Binnenvaart) en 
vicevoorzitter Teun Muller van het 
CBRB in het comité. Van der Velde 
gaat onder meer de stabiliteit van 
binnenschepen aan de orde stellen 
en het veiligheidsmanagement. Mul-
ler denkt aan de menselijke factor 
en het stimuleren van eigen verant-
woordelijkheid.
Namens het onderwijs is Rob van 
Reem geïnstalleerd. Hij is adjunct-
directeur van het Scheepvaart en 
Transportcollege (STC) in Rot-
terdam en bestuurslid van Konink-

lijke Schuttevaer. Van Reem stelt de 
taalproblematiek (riverspeak) aan 
de orde en de benodigde basisken-
nis van de bemanningen. Hij is als 
secretaris van Edinna actief betrok-
ken bij de nationale en internationale 
binnenvaartopleidingen.
Cees Jan Asselbergs, directeur van 
DeltalLinqs, vertegenwoordigt de 
Rotterdamse havenbedrijven. Hij ziet 
graag, net als veel andere leden van 
het comité, dat schippers het comité 
de bijna-ongelukken melden: ‘Het is 
goed die ervaringen met anderen te 
delen en er over te discussiëren. Daar 

kunnen we allemaal van leren. Het 
voorkomt dat anderen dezelfde fout 
maken. Bij een bijna-ongeluk komt 
vaak aan het licht dat een procedure 
niet klopt.’
Van Asselbergs vindt het ook be-
langrijk goed te kijken naar de eco-
nomische gevolgen die veiligheids-
maatregelen kunnen hebben.
Harry Mulder, directeur van Reaal 
Verzekeringen, vertegenwoordigt de 
verzekeraars. Hij ziet schadepreven-
tie en het gedrag van de schipper 
als bespreekpunten om de veilig-
heid te verhogen. ‘Schippers kun-
nen via particuliere en onderlinge 
verzekeraars een Schade Preventie 
Onderzoek (SPO) laten uitvoeren. 
De verzekeraar vergoedt die kosten. 
Wanneer een schipper de aanbeve-

lingen uitvoert krijgt hij korting op 
de premie.’ Bij een SPO wordt onder 
meer gekeken naar de dieselmotoren 
en de hydraulische installaties van 
stuurhuis en stuurinrichting.
Rink Jan Slotema van de EVO, ver-
tegenwoordigt de verladers. Hij wil 
onder meer de verantwoordelijkheid 
van de partijen in de vervoersketen 
helderder hebben en iets doen aan de 
gebrekkige ladinginformatie.
Nicolaas van Lamsweerde, directeur 
van Recreatietoervaart Nederland 
wil beter begrip tussen recreatie- en 
beroepsvaart en een consequenter 

dragen van reddingsvesten. Dat 
moet net zo vanzelfsprekend wor-
den als een motorhelm of veilig-
heidsriem.
Het CBV telt negen leden en twee 
waarnemers, Ir. William Vermeulen 
van RWS en Mr Ing. Jan Schreuder 
van Verkeer en Waterstaat. Secreta-
ris is programma-manager Eric Van 
Hees van IVW Scheepvaart.

Crisis en veiligheid
Meteen na de installatie ontspon 
zich een levendige discussie over 
de gevolgen die de crisis op de 
veiligheid kan hebben. Geldgebrek 
dwingt immers tot bezuinigingen en 
dat kan onderhoud zijn, een van de 
in de ‘Beleidsbrief Binnenvaart’, 
genoemde veiligheidsrisico’s. Voor-
zitter Blokland dacht niet dat het 
zo’n vaart zal lopen. ‘We hebben een 
moderne vloot en IVW-Scheepvaart 
blijft gewoon controleren. Boven-
dien zijn Nederlanders goed in on-
derhoud. In andere Europese landen 
zit dat minder tussen de oren. Dat 
is een voorsprong die we moeten 
behouden.’
Mulder wees erop dat verzekeraars 
de kosten van een SPO-onderzoek 
vergoeden. ‘Slecht onderhoud is 
diefstal uit je eigen portemonnee. 
Het leidt tot grotere schades.’ 
De Beleidsbrief Binnenvaart en de 
daarin genoemde risico’s zijn het 
vertrekpunt voor het comité dat 
vier keer per jaar bijeenkomt. De 
bijeenkomsten worden voorbereid 
door werkgroepen. Het comité ver-
wacht nog dit jaar een aantal aanbe-
velingen te kunnen doen.

Sector mag zelf aangeven wat beter kan

Huizinga installeert Comité Binnenvaartveiligheid
Door Hans Heynen

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tine-
ke Huizinga heeft dinsdag 9 februari het Comité 
Binnenvaartveiligheid (CBV) geïnstalleerd. Het 
uit vertegenwoordigers van de binnenvaartsector 
bestaande comité gaat de staatssecretaris en de 
sector, op basis van praktijkvoorbeelden, advise-
ren over maatregelen die de veiligheid kunnen 
verhogen.

Negen leden en
twee waarnemers

Door Justin Gleissner

ANTWERPEN

Als stilliggende schepen met 
AIS (Automatisch Identificatie 
Systeem) de transponder niet 
mogen uitschakelen, hebben 
bevrachters een fraaie informa-
tiebank van alle beschikbare 
tonnage in de omgeving. Zij kun-
nen daar rekening mee houden 
bij het vaststellen van de vrach-
ten. Dat voerden schippers op de 
VBR-vergadering in Schippers-
welzijn in Antwerpen onlangs 
aan als ongewenst neveneffect.

Maar er werd toegegeven dat AIS ook 
voordelen heeft, want het systeem 
wordt door de havens gebruikt voor 
een vlottere sluisplanning. Dat AIS 
geen navigatiemiddel is, is dan weer 
een nadeel.
Toen het Havenbedrijf aankondigde 
AIS in Antwerpen verplicht te stel-
len vanaf 1 maart 2011 (evenals in 
de havens van Gent en Zeebrugge), 
was de enige bekommernis van de 
binnenvaartvertegenwoordigers dat 
de aanschaf en de installatie moest 
worden gesubsidieerd. Conclusie in 
de VBR-vergadering: AIS lijkt een 
leuk hulpmiddel, maar is onbetrouw-
baar zolang niet alle vaarwegdeelne-
mers ermee zijn uitgerust. In de zaal 
noemde iemand het een ‘overbodige 
gadget’, een hebbeding en eigenlijk 
een af te raden speeltje, omdat de 
privacy niet kan worden gegaran-
deerd en anderen er commerciële 
informatie uit kunnen halen die de 
vrachtprijzen negatief kan beïnvloe-
den. Dat is weliswaar verboden, maar 
Ronald Versloot, voorzitter van de 
stuurgroep bij het Bureau Telematica 
in Nederland, gaf toe dat misbruik 
vrijwel niet te controleren valt.
Voorzitter Gisèle Maes van de In-
ternationale Container Binnenvaart 
Operatoren (ICBO), relativeerde de 
uitlatingen over AIS in de zaal. Wat 
de containervaart betreft, gaat het om 
de uitwisseling van commerciële ge-
gevens, die ook al bekend zijn via 
het Barge Traffic System (BTS) dat 
zorgt voor een vlottere afhandeling 
van binnenvaartcontainerschepen bij 
de terminals.

Privacy in gedrang
Na de jaarrede van voorzitter Amand 
Bauwens, die vooraf op de statutaire 
vergadering werd herkozen, gaf re-
giovertegenwoordiger Jan de Vries 
van Koninklijke Schuttevaer Zeeland 
een toelichting bij de invoering van de 
AIS-verplichting in Nederland. Daar 
zou de heikele kwestie van de privacy 
zijn opgelost nadat de Nederlandse 
overheid de garantie gaf dat via AIS 
uitsluitend de positie en identiteit van 
het schip worden uitgezonden. 
In Nederland wordt het systeem op 
vrijwillige basis ingevoerd, maar De 
Vries zei te verwachten dat AIS in 
alle bij de CCR aangesloten landen 
weldra verplicht zal worden. Hij wees 
verder op het grote succes van het 

lopende proefproject, waarbij 895 
transponders gratis ter beschikking 
zijn gesteld. ‘In minder dan drie 
dagen was de voorraad uitgeput’, 
aldus De Vries.   Hij herhaalde bij 
VBR in Antwerpen zijn advies om 
de aanschaf van het toestel voorals-
nog uit te stellen, omdat door de te 
verwachten massale aankoop de prijs 
nog zal dalen. De kostprijs ligt nu 
rond de 2500 euro, plus de kosten 
voor installatie en activering. Daar 
staat een subsidiebedrag van 2100 
euro per schip tegenover; tot het bud-
get van 14,7 miljoen euro is uitgeput. 
Ook Belgische schepen, die geregeld 
in Nederlandse of Duitse wateren ver-
toeven, kunnen een beroep doen op 
deze subsidie. Promotie Binnenvaart 
Vlaanderen geeft een brochure (‘AIS 
Special’) uit waarin de technische 
kant van het systeem wordt belicht 
evenals de procedure om de subsidie 
aan te vragen. Informatie via pbv@
binnenvaart.be of telefoon +32(0)11 
23 06 06.

Omslachtig
Als tweede programmapunt op de 
VBR)-vergadering lichtte Cees 
Kleiberg de toepassing toe van het 
scheepsafvalstoffenverdrag (SAV). 
België was de laatste lidstaat die het 
verdrag ratificeerde, dat nu sinds 1 
november van kracht is. Maar wat 
olie- en vethoudend bedrijfsafval be-
treft, wordt het pas per 1 juli 2010 
toegepast.
In België werd het Instituut voor 
Transport langs de Binnenwateren 
(ITB) aangewezen voor de organisatie 
van het financieringssysteem van het 
verdrag. Zoals in Nederland worden 
ook in België alle schippers uitge-
nodigd een eco-card aan te schaffen 
waarmee op de bunkerstations de 
verwijderingsbijdrage kan worden 
betaald: 7,50 euro excl. btw per 1000 
liter getankte gasolie. Informatie: 
www.itb-info.be
Het SAV bevat ook regels voor de 
verwerking van overslagresten, restla-
ding en waswater. Hierover zijn  mo-
menteel in Nederland veel klachten 
over ontvangers die de verplichte 
losverklaring niet leveren, en/of het 
schip niet bezemschoon opleveren. 
De schippers in Antwerpen vin-
den de toepassing van het verdrag 
en vooral het systeem van de eco-
cards een omslachtige bedoening. 
Eenvoudiger zou zijn geweest de 
verwijderingsbijdrage onmiddel-
lijk te berekenen op de hoeveelheid 
gebunkerde brandstof en dit op de 
factuur te vermelden, waarna het aan 
het bunkerbedrijf was om de heffing 
aan de bevoegde instantie over te ma-
ken. Dat was trouwens het Belgisch 
voorstel in de CCR, maar de andere 
lidstaten steunden het niet.
En een andere zure opmerking luidde: 
‘Nu hebben we geïnvesteerd in milieu-
vriendelijke schepen en in zuinige en 
niet-vervuilende motoren, we plaatsten 
dure schroefasdichtingen enzovoorts, 
en nu worden we nogmaals gesanctio-
neerd met verwijderingsbijdragen.’

Belgische schippers lusten ecocard niet

VBR kritisch over AIS

Hiswa vreest grote
schade Natura 2000
DEVENTER

Hiswa Vereniging, de branche-
organisatie van de watersport, 
maakt zich ernstig zorgen over 
invoering van de zogenaamde 
‘kaderstellende aanpak’ voor 
het beheerplan Natura 2000 in 
het IJsselmeergebied.

Omdat wordt verwacht dat de water-
sport de komende jaren groeit, wil 
Rijkswaterstaat uit voorzorg grote 
bufferzones instellen in het water 
rondom belangrijke rust, rui- en/of 
foerageergebieden van beschermde 
vogels. Recreatievaart wordt beperkt 
of verboden in deze bufferzones.
‘Wij voorzien grote economische 

schade voor de watersportbedrijven’, 
aldus Gerdina Krijger, regiomanager 
bij Hiswa Vereniging. De recreatieve 
waarde van het IJsselmeergebied 
staat al onder grote druk, door plan-
nen als de uitbreiding van Almere in 
het water, het grootschalige windtur-
binepark in de Noordoostpolder en 
een mogelijke verbinding Almere-
IJburg door het IJmeer. Een onjuiste 
en onrechtvaardige interpretatie van 
natuurbeleid ontneemt de recrea-
tiesector onnodig veel ruimte. Het 
wordt tijd dat overheden oog krijgen 
voor de economische waarde van de 
watersport. Met een omzet van 636 
miljoen euro, 6000 arbeidsplaatsen 
en 75 miljoen euro bestedingen bij 
de plaatselijke middenstand, mag de 
watersport in het IJsselmeergebied 
zich met recht een speler van formaat 
noemen.’ (EvH)

DEN HELDER

Met het vrachtruim volgeladen 
met hulpgoederen is de schoe-
nerbrik Tres Hombres van de 
Stichting Atlantis Zeilende Han-
delsvaart op donderdag 4 febru-
ari uit Den Helder vertrokken. 
De trans-Atlantische oversteek 
gaat naar verwachting vijf tot 
zes weken duren.

Dankzij de hulp van Kringloopwin-
kel Rataplan Den Helder en nog 
enkele andere organisaties waren 
in een paar dagen tijd voldoende 
hulpgoederen bijeengebracht om 
het vrachtruim van de schoener-
brik vol te laden. Dit gebeurde in 
het Natte Dok van het Willemsoord-
complex, waar de Tres Hombres lag 
afgemeerd. De sleper Jutter van Acta 
Marine kwam vervolgens in actie om 
het ijs te breken, zodat het zeilschip 
naar de Helderse buitenhaven kon 
worden verhaald.

De bemanning van de Tres Hombres 
bestaat, naast kapitein Arjen van der 
Veen, uit nog tien bemanningsleden, 
waaronder een dokter en drie vrou-
wen. Het grootste deel hiervan heeft 
ook aan de afbouw van het vaartuig 
op het Willemsoordcomplex mee-
gewerkt.
De hulpgoederen gaan in Haïti onder 
meer naar tehuizen voor kansarme 
jongeren. Daarna worden in het 
Caribisch Gebied zogeheten fair 
trade-producten, waaronder rum, 
ingeslagen. De retourlading is be-
stemd voor het Handelshuis Atlantis, 
dat de goederen aan de man gaat 
brengen. De producten hebben zowel 
een fair trade als een fair transport 
label. (PS)

• De Tres Hombres verlaat Den 
Helder voor de grote oversteek. 
(Foto PAS Publicaties)

Met hulpgoederen naar Haïti

Zuinig met water
DE PUNT

De brandweer heeft vorige week 
drinkwater gebracht aan boord van 
de Catharina en Arie V, die sinds 14 
december ingevroren liggen in de 
Noord-Willemsvaart beneden sluis 3 
in De Punt in Drenthe. Na een lange 
periode van zuinig met water kwam 
de bodem van de tank onvermijdelijk 
in zicht en riep schipper Volker de 
hulp in van de brandweer van Vries. 
Met de pomp van de brandweerwa-
gen werd 4500 liter water in de tanks 
van de Arie V ‘geblazen’. Volker kan 
weer even vooruit. 
(Foto Harry de Groot)

JACOBSBAAI

‘Margaret bestem om kreeftuis-
te te word’, meldde de Zuid-
Afrikaanse regionale krant Die 
Weslander afgelopen week. Na-
dat het vorig jaar juni gestrande 
ponton met twaalf duwbakken 
en twee drijvende dokken in de 
Johannesbaai is gelost, wordt 
het prijsgegeven aan de zee als 
broedplaats voor kreeften en 
vissen.

Bergingsbedrijf Smit Amandla Ma-
rine kreeg eind januari de bergings-
opdracht van South African Mari-
time Safety Authority (Samsa) en 
kwam inmiddels aan op de locatie 
aan de westkust. Kapitein Kevin 
Tate van Smit wacht nog op een 
‘scheepsargitek uit Rotterdam en 
een plofstofkenner’ en begint dan 
aan de ‘aftakeling’. 
De belastingbetaler (‘Jan Taks’) 
draait op voor de kosten, want door 
een administratieve fout blijkt het 
ponton Margaret niet verzekerd. 
Nadat bergingsdeskundigen geen 
betaalbaar plan konden voorleggen, 
heeft de Nederlandse eigenaar naar 

verluidt afstand gedaan van ponton 
en lading. Drie bakken zijn al onher-
stelbaar beschadigd door de golfslag. 

Bij de berging gaat het er niet meer 
om de bakken en dokken te redden, 
maar om de ‘visuele verstoring’ te 

verwijderen. Wat niet herstelbaar is 
wordt naar dieper water gesleept en 
tot zinken gebracht.  

Een ‘omgewingsimpakstudie’ van 
Ocean Satellite Imaging Systems 
(Osis) in opdracht van South African 
Maritime Safety Authority (Samsa) 
toonde onlangs aan dat het wegslepen 
van het scheefhangende ponton veel 
extra schade zou toebrengen aan de 
rotspartij waar het op ligt. Het kan 
daarom beter blijven liggen en wor-
den gelost.  Nu torent de lading nog 
acht verdiepingen hoog boven de 
Jacobsbaai uit. Het ponton zelf zal 
vanaf de kust straks nauwelijks meer 
te zien zijn. Kapitein Dave Colly van 
Samas vreest volgens Die Weslander 
dat zonder snel ingrijpen de kettingen 
waarmee de lading vaststaat zouden 
kunnen breken waarna de bakken het 
water in tuimelen. 
De sleper Salvaliant van POSH/
Semco uit Singapore raakte zeven 
maanden geleden, op 25 juni 2009 
zijn sleep kwijt, tijdens slecht weer 
onderweg van Shanghai naar Rot-
terdam. De beide droogdokken 
waren bestemd voor scheepswerf 
L.J. Boer in Sliedrecht, zoals uit de 
beschildering blijkt. De bestemming 
van de duwbakken is onduidelijk. 
(DvdM)

• De onderste bakken op het scheefhangende ponton Margaret zijn al zwaar beschadigd door de golfslag. 
(Afbeelding Die Weslander)

Gestrand ponton Margaret wacht ‘aftakeling’

Vervolg van voorpagina

De EUBO roept ook niet-leden op 
na te denken over de huidige tarie-
ven. ‘In de meeste gevallen zijn 
deze net genoeg om de variabele 
kosten te betalen. Geen rente, geen 
aflossing, geen ruimte voor levens-
onderhoud, laat staan personeel. Dit 
zijn onacceptabele tarieven die de 
continuïteit van het vervoer in gevaar 
brengen.’
EUBO roept daarom iedereen op 15 
februari zijn bevrachter/verlader te 
informeren over deze situatie. ‘Ga 
de discussie aan en stel hem voor 
voortaan alleen acceptabele tarieven 
aan te bieden.’

Krotzenburg
Het artikel ‘Wij betalen wat ze vra-
gen’, over de inkoper van het ver-
voer naar Krotzenburg in Weekblad 
Schuttevaer van vorige week, leidde 
tot veel reacties op www.schuttevaer.
nl. Steeds meer binnenvaartonderne-
mers zien in, dat het weinig zin heeft 
anderen de schuld te geven van de 
lage prijzen in de binnenvaart. ‘Het 
is niet de schuld van agenten, be-
vrachters, energiecentrales en andere 

tussenpersonen, maar grotendeel van 
ons, want wij bepalen de prijs. Als 
wij het niet gaan vervoeren, dan 
raken zij het niet kwijt.’
Een ander zegt: ‘Als de heer Stins-
ky (de inkoper - red.) de waarheid 
spreekt, waar wachten we dan nog 
op? Dan kan vanaf nu het tarief door 
ons worden bepaald.’ Nog een ander: 
‘Je kunt de bevrachters de schuld 
geven, maar je zou ook gewoon 
niet kunnen aannemen voor zulke 
vrachten.’

Ledenvergadering
Op de website schippersvoorschip-
pers.nl staat een aanmeldingsformu-
lier, waarop mensen die meedoen 
hun gegevens kunnen noteren. De 
EUBO tracht, als het tarief wordt 
betaald, de schepen weer op volgorde 
van leegkomst aan het werk te krij-
gen. Alle schippers die zich hebben 
aangemeld worden via e-mail op de 
hoogte gehouden van de schepen 
die meedoen. Vier medewerkers op 
het kantoor van EUBO bieden vanaf 
half februari ondersteuning aan de 
deelnemers.
De EUBO houdt 12 maart haar eer-
ste openbare ledenvergadering in ’t 
Kaerthuys in Krimpen a/d IJssel.

www.schippersvoorschippers.nl

Ook niet-leden

Tanker op krib

LENT 8/2 - Een lege tanker onder 
Duitse vlag is maandagmorgen op de 
Waal ter hoogte van het Nijmeegse 
Lent op een krib gelopen. Een sleep-
boot bracht het schip weer vlot. Vol-
gens de politie moest de schipper 
uitwijken voor een ander schip.

www.schuttevaer.nl

Sea Shepherd

7/2 - Voor de tweede keer dit jaar is 
een schip van de activistische organi-
satie Sea Shepherd in het Zuidpoolge-
bied in aanvaring gekomen met een 
Japanse walvisvaarder. Beide zijden 
beschuldigen elkaar ervan het ongeluk 
te hebben veroorzaakt.

www.nieuws.nl

Konvooivaart

NIJKERK 8/2 - Omdat Rijkswaterstaat 
het niet deed, nam Freek van IJken, 
schipper-eigenaar van het ms Stad 
Nijkerk en secretaris van Koninklijke 
Schuttevaer-afdeling Utrecht, afgelo-
pen weken de taak van konvooileider 
voor de Randmeren op zich. Sinds 
12 januari plande hij de vaarten en 
regelde ijsbrekers.

www.binnenvaartkrant.nl

Vaarverbod

ROTTERDAM 8/2 - Er geldt nog steeds 
een vaarverbod voor de nacht op het 
IJsselmeer. Dat meldt Koninklijke 
Schuttevaer. ‘De ijsbrekers zijn nog 
steeds in de buurt om assistentie te 
verlenen wanneer het nodig is. Zowel 
aan de noord- als aan de zuidkant 
zijn hiervoor nog twee ijsbrekers be-
schikbaar.’

www.schuttevaer.nl

Oorlogsbodems

PARIJS 8/2 - Rusland wil naar het zich 
laat aanzien in Frankrijk vier grote aan-
vals- en landingsvaartuigen voor zijn 
marine kopen. Dit heeft het Franse mi-
nisterie van Defensie laten weten.

www.refdag.nl

Piraterij

ZEEBRUGGE 8/2 - Het Belgische ma-
rineschip A960 Godetia is vertrokken 
naar de Afrikaanse westkust. Ameri-
kanen en Belgen zullen er worden 
opgeleid in de strijd tegen piraterij.

www.hbvl.be

Veerponten

ROTTERDAM 8/2 - Studenten van 
de Hogeschool Rotterdam (HRO) 
hebben in opdracht van het Lande-
lijk Veren Platform (LVP) onderzoek 
gedaan naar de alternatieven voor 
niet-vrijvarende veren. ‘De meeste 
ongelukken met een veerpont zijn 
met de pleziervaart’, meldt het LVP. 
‘Het oppakken van de kabel van een 
niet-vrijvarende pont komt echter 
steeds vaker voor.’

www.schuttevaer.nl

Parkeervergunning

ROTTERDAM 8/2 - Omdat binnenkort 
betaald parkeren op Katendrecht van 
kracht wordt zodra het ss Rotterdam 
open gaat, maakt het Steunpunt Bin-
nenvaart iedereen nog even attent op 
de parkeervergunning voor schippers 
en de bezoekerspas in Rotterdam.

www.schuttevaer.nl

Havens Sneek

SNEEK 5/2 - Staatssecretaris Tineke 
Huizinga van Verkeer en Waterstaat 
heeft een symbolisch begin gemaakt 
met het uitbaggeren van de Top- en 
Schuttevaerhaven in Sneek. Beide 
industriehavens aan de Houkesloot 
schreeuwden om verdieping. De 
tophaven wordt uitgebaggerd tot een 
diepte van minimaal 3,45 meter zo-
dat de haven toegankelijk wordt voor 
110-meterschepen.

www.sneekernieuwsblad.nl

Leeuwarden

LEEUWARDEN 8/2 - De Christen-
Unie wil dat het vrachtvervoer naar 
Leeuwarden zoveel mogelijk over 
het water, in plaats van over de weg, 
gaat gebeuren. De partij kaart het 
onderwerp aan tijdens de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

www.schuttevaer.nl

Walstroom

ROTTERDAM 3/2 - Met het vaststellen 
van de Havenverordening door de 
Rotterdamse gemeenteraad wordt het 
voor de binnenvaart verplicht om ge-
bruik te maken van walstroom in de 
Rotterdamse binnenvaarthavens. De 
havenverordening treedt in werking 
op 1 maart 2010.

www.schuttevaer.nl
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Sportvisserij en rondvaartbedrijf ter overname aangeboden.
Bedrijf heeft uitstekende omzet/jaarcijfers en kan trots zijn op een groot en vast klantenbestand.

Het ter overname aangeboden schip:
- is S.I. gekeurd tot 2013 en verkeerd in uitstekende staat;
- heeft een maximale capaciteit van 68 passagiers;
- wordt aangeboden met een complete sportvisserij-inventaris;
- heeft een professionele horeca gelegenheid.

VREESWIJK   VOEGAFDICHTINGEN
"DE FINISHING TOUCH"

Alexander Vreeswijk    Uw kitspecialist  Dinteloord   
E-mail: Info@vreeswijkvoegafdichtingen.nl    

www.vreeswijkvoegafdichtingen.nl
Bel gerust voor vrijblijvende offerte. Telefoon: 06-19.122.689  

Nieuw en vervangen van alle soorten kitwerk in en om uw boot.

WWW.SLEEPDUWVAART.NL

www.maritimebooster.nl

Scheeps- en
Jachtbetimmeringen

meubels op maat
keukens •

badkamers •
stuurhutten •

a/b ms Rickus
Tel. 038-4229551 / 06-22 390497

Holtenbroekerdijk 40A
8031 ER Zwolle

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

Bestelbon

Ja, stuur mij ..….. (aantal) x de Reddingsdisq toe voor € 71,95 per stuk, inclusief btw.*

Bedrijf/schip: ..................................................................................................................................................

Naam: .............................................................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................

Postcode: .............................................................Plaats: ...............................................................................

Telefoon: ..............................................................Emailadres: .....................................................................

handtekening:                                                     Datum:

* exclusief € 7,50 verzendkosten.

Stuur of fax deze bon naar Weekblad Schuttevaer, tav Stella de Jong, postbus 58, 
7400 AB Deventer, Fax: 0570-50 43 99. 
Wij zorgen dat uw nieuwe reddingsmiddel zo spoedig mogelijk wordt afgeleverd.

Weekblad Schuttevaer

l e z e r s s e rv i c e

Wanneer seconden tellen….
De Reddingsdisq maakt van omstanders hulpverleners!

Sensationeel reddingsmiddel
Een verdrinking kan in luttele minuten voor uw ogen gebeuren, terwijl u machteloos moet toekij-
ken. In Amerika is een nieuw innovatief reddingsmiddel ontwikkeld dat drenkelingen veel meer 
overlevingskans geeft. De Reddingsdisq is een professionele kunststof werpschijf waarmee een-
voudig en snel een dertig meter lange, lichte en sterke reddingslijn naar de drenkeling kan 
worden geworpen.
De Reddingsdisq stelt omstanders in staat een slachtoffer te redden zonder zichzelf in ge-
vaar te brengen. Vanuit het gangboord kan gemakkelijk 25 meter ver worden gegooid. De 
opvallende Reddingsdisq neemt weinig plaats in en 
kan op een goed bereikbare plaats aan boord of op 
de steiger worden opgehangen.

nu met 20% 
korting!

De Reddingsdisq is nu met 20% korting te koop via de Lezersservice 
van Weekblad Schuttevaer voor € 71,95 (elders € 89,95).

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem
E-mail: misti@hetnet.nl

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

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

2 verhaal, 2 spanlieren, generator
Beunschip 66 x 9,26 mtr 1388 Ton 
Vrachtschip 39 x 5,05 mtr 360 Ton

Multycat 14 x 7 mtr 2 x 250 pk kraan 20 t/m
Motordekschuit 23 x 4,54 mtr 40 Ton evt autokraan

Vlet 8,35 x 2,44 mtr  2 x 125 pk
Koppelpontons en vlotten

Tel 0493 599331 Mob 0622410857 www.browema.nl

SCHEEPSSLOPERIJ

TREFFERS BV
voor alle soorten 

drijvende sloopobjecten

023-5325211
06-53187317

Contante Betaling
E-mail: TREFFERS@HETNET.NL

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

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

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

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

oude accu, anders lood toeslag. Excl. BTW.
Bezorging door geheel

Nederland en in Antwerpen

DAVECO
Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam

Tel. 0183-501016
www.daveco.nl

Technisch Bureau MOUS bv

Voor alle installaties en reparaties op
elektrotechnisch gebied

Scheepselektrotechniek

• Scheepsinstallaties voor Zee-
• en Binnenvaart
• Yachting

• Navigatie &
• Communicatie
• Reparatie

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

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

SCHEEPSWERF
MEPPEL
VOOR AL UW 

ONDERHOUDSWERK-
ZAAMHEDEN REPARATIE EN

VERBOUWINGEN
(hellingcap: 92.00 x 11.45 mtr.)

Complete aan- en afbouw
Verlengen tot 110 mtr.

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

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

Mob. 06 - 21 21 17 12
Email: 

info@scheepswerfwoutliezen.nl
Internet: 

www.scheepswerfwoutliezen.nl

NIEUWBOUW
WERKSCHEPEN

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

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

 lezers aan het woord

varend bestaan

De tanker Passar van Cor den Ou-
den werd ook bij dezelfde sluis 
(Cuinchy op het Grand Gabarit in de 
buurt van Béthune) gecontroleerd 
en aangesproken op zijn geringe 

kennis van het Frans, maar kwam 
weg zonder boete of waarschu-
wing. Er werden afgelopen week 
ook Nederlanders aangehouden in 
Parijs en op de Rhône, maar bij 

deze politiecontroles was de taal 
geen onderwerp. 

Op cursus
‘Er kwam een politieagent aan 
boord, die in rap Frans zei dat hij de 
scheepspapieren wilde controleren’, 
zegt Van Ommen. ‘Ik spreek drie 
talen, maar dat is dus niet genoeg. 
Ze spreken in deze contreien ook 
een beetje Engels en ik werd altijd 
in zo’n grappig Frans-Engels men-
gelmoesje aangesproken. Maar dat 
is nu kennelijk voorbij.’
Van Ommen maakte de politieagent 
duidelijk dat hij maar een ‘petit peu’ 
Frans spreekt en de agent meldde 
hem dat dat niet genoeg was. ‘Ik 
kreeg een mondelinge waarschuwing 
dat het de volgende keer 2500 euro 
gaat kosten als er niemand aan boord 
is die Frans spreekt. Ik ga dus maar 
op cursus Frans, want dat kost me 
maar veertig euro in de maand.’
Van Ommen vaart met zijn gezin 

en een matroos op de eetbare-olie-
entanker Emeraldis. ‘Ik ben degene 
die nog het best Frans spreekt aan 
boord. Ik weet wat op- en afvaart is 
en ken nog wel meer scheepvaart-
termen en ik begrijp de sluismeesters 
altijd prima. Ik vaar de laatste drie 
jaar veel tussen Rotterdam of Gent 
en Duinkerken en heb nog nooit 
communicatieproblemen gehad. 
Omdat ik hier vaak kom, moet ik 
nu wel zo’n cursus gaan volgen. 
Want ze controleren hier erg veel, 
de laatste tijd.’
 
Drie woorden
Ook Cor den Ouden van de Passar, 
een tanker die voor Maaskade veel in 
Noord-Frankrijk vaart, kreeg vorige 
week controle bij Cuinchy. ‘Ik werd 
eerst in de opvaart aangehouden en 
uitgebreid gecontroleerd. Het schip 
en de papieren bleken in orde  en 
de taal kwam niet ter sprake. Maar 
een dag later werd ik in de afvaart 

bij dezelfde sluis weer aangehou-
den en toen begon die agent wel 
over de taal. Nou spreek ik maar 
drie woorden Frans en dat vertelde 
ik hem ook, maar ik zei ook dat je 
volgens mij Duits mag spreken in 
Frankrijk en dat ik dat wel goed kan. 
Daar had hij even niet van terug en 
ik mocht doorvaren zonder boete of 
waarschuwing.’
Begin januari werden in Nederland 
drie Franse schippers aangehouden 
omdat ze de landstaal dan wel het 
Duits niet voldoende zouden beheer-
sen. Eén schipper werd gedwongen 
een Nederlands sprekende loods aan 
boord te nemen. Na deze aanhoudin-
gen werd de vrees al uitgesproken 
dat de Fransen dit niet over hun kant 
zouden laten gaan en met tegenmaat-
regelen zouden komen. De Fransen 
kunnen immers met dezelfde wet-
ten in de hand van buitenlanders 
eisen dat ze zich de landstaal eigen 
maken.

Franse politie dreigt met boete van 2500 euro

‘Petit peu Français’ is niet genoeg
Door Marja de Vet

Michel van Ommen van de tanker Emeraldis heeft 
eind januari in Frankrijk een mondelinge waarschu-
wing gekregen voor het niet aan boord hebben van 
iemand die de Franse taal voldoende beheerst. ‘Voor 
mijn gevoel is het een reactie op de aanhoudingen 
in Nederland van Franse schippers’, zegt hij.

‘Nu dus maar een
cursus Frans volgen

VMBO Haven en
Vervoer in Velsen 
VELSEN

De opleiding Haven en Vervoer 
kan vanaf komend schooljaar 
worden gevolgd op het Mari-
tiem College Velsen. De VMBO-
opleiding werd opgezet omdat 
er volgens de school veel vraag 
is naar de toekomstige afgestu-
deerden.

Na het VMBO-diploma kunnen de 
leerlingen op het Havencollege hun 
studie Haven en Vervoer naadloos 
voortzetten.
Het Maritiem en Technisch College 
Velsen is een VMBO-school met de 
mogelijkheid van leerwegondersteu-
nend onderwijs. Uitgangspunt voor 
het onderwijs is het aanbieden van 
algemene kennis en vaardigheden, 
waardoor een leerling later goed 
kan functioneren in de maatschap-
pij en het aanbieden van gerichte 
kennis en vaardigheden, waarmee 
de leerling na het halen van een 
diploma een plaats kan krijgen in 
het bedrijfsleven of doorgaat naar de 
beroepsopleidende leerweg (BOL) 
of beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL). (MdV)

Zoutklare oplossing

Het strooizout is op. Dagelijks horen 
wij dit via de media. Lege zoutlood-
sen, vele ongelukken doordat er geen 
zout meer is en wij accepteren dit 
allemaal.
Volgens mij is het verstand ook aan 
het smelten in dit distributieland. Het 
is zo eenvoudig: jaarlijks wordt ge-
middeld zo’n 75.000 ton zout ge-
strooid, dit jaar al zo’n 150.000 ton. 
Het gemiddelde gebruik koopt men 
in als het niet glad is, waarschijnlijk 
ook veel goedkoper. Zo’n 75.000 ton 
gooit men in gesloten duwbakken of 
vrachtschepen: deze legt men strate-
gisch door het hele land. Aannemers 
hebben superkranen en loslocaties. 
Wordt het zout niet gebruikt, dan 
kan het weer worden opgeslagen 
voor het volgende seizoen, dit is 
toch niet nodig. Dit voorkomt lege 

loodsen-geruzie tussen provincie en 
overheid, Kamervragen en zoutim-
port uit Egypte. Heb je ooit zo zout 
gevreten is dan het spreekwoord. Wij 
zijn er klaar voor. Rijkswaterstaat 
hopelijk ook.

P. van Utrecht
Grinza VII

Waar is Jan Manté?

Het KRO televisieprogramma 
Spoorloos probeert in contact te 
komen met Jan Manté. Hij was in 
1960 binnenschipper en zou uit Den 
Haag komen. Hij moet nu tussen 
de zestig en tachtig jaar zijn. Als u 
informatie over hem heeft kunt u 
bellen naar 035-6713844. U kunt 
ook mailen naar gerard.delange@
kro.nl

DEN HAAG

De Raad van State is het eens 
met een boete van 8000 euro 
die is opgelegd aan rederij 
Fransbergen Shipping in Maas-
bracht voor het illegaal inzetten 
van een Roemeense stuurman.

De rederij probeerde via een hoger 
beroep bij de Raad onder de boete 
uit te komen.
De minister van Sociale Zaken 
legde de boete op na een controle 
op een binnenvaartschip van Frans-
bergen. Voor de Roemeense stuur-
man was wel een werkvergunning 
aangevraagd, maar die was nog niet 
verleend.
De advocaat van de rederij hield 
vol dat de Roemeen slechts stage 
liep. Maar dat verhaal ging er bij 

de Raad van State niet in. Uit ver-
klaringen van de schipper bleek 
dat de stuurman gewoon werkte en 
inviel voor de vaste stuurman die 
was uitgevallen.
Met een beroep op de regelgeving 
voor Oost-Europeanen probeerde de 
advocaat de boete ook van tafel te 
krijgen. Voor Roemenen gold tijdens 
de overtreding nog een beperking om 
in Nederland te werken, hoewel Roe-
menië wel al lid was van de Europese 
Unie. Maar juist voor de binnenvaart 
hoefde die beperking niet te gelden, 
omdat in Nederland daar geen per-
soneel voor te krijgen was.
Maar de Raad van State oordeelt 
dat de minister in die overgangs-
periode toch mocht eisen dat er een 
werkvergunning voor Roemenen zou 
zijn. (AvdW)

Premieteruggaaf en
-verlaging bij SON
GRONINGEN

Schepen Onderlinge Nederland 
(SON) gaat haar leden tien pro-
cent van de premie teruggeven.

Ook verlaagt de verzekeraar de pre-
mie voor 2010 met twee procent. 
Hiermee wil de SON haar leden tot 
steun zijn in moeilijke economische 
tijden.
De verzekeraar meldt vorig jaar 
bijzonder goed te hebben gedraaid. 
‘Door de economische crisis was 
er minder scheepvaart en bij de 
SON resulteerde dat in fors lagere 
schadecijfers. Daarom besloten het 
bestuur gaandeweg het jaar reeds om 
de verhoging en de naheffing van 
de P&I-premie niet door te bereke-
nen aan de leden, terwijl tevens een 
kortingsregeling werd ingesteld voor 
leden die het schip tijdelijk hebben 
stilgelegd.
‘In oktober werd besloten om, ge-
zien de economische situatie, al twee 
procent premie aan de leden terug te 
storten en na afsluiting van het jaar 
2009 de teruggave te verhogen tot 
tien procent.’ (EvH)

Sleepanker voor Cees Aalbers
ROTTERDAM

Rotterdammer Cees Aalbers, senior sleepbootkapitein van Kotug Interna-
tional, ontving deze week van directeur André Toet van het Havenbedrijf 
Rotterdam het Sleepanker. Toet liet daarmee namens de directie van het 
Havenbedrijf zijn waardering blijken voor de ‘opzienbarende bijdrage van de 
heer Aalbers aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven’. ‘De kapitein 
is al vijftig jaar in dienst bij Kotug’, vertelde Toet. ‘Hij begon een halve 
eeuw geleden als matroos en werkte zich op tot senior kapitein. Aalbers 
was bovendien als expert betrokken bij onderzoeken voor de aanleg van 
de Tweede Maasvlakte en de verbreding van de entree van de Waalhaven.’ 
(EvH/Foto Havenbedrijf Rotterdam) 

BÉTHUNE

De Franse vloot bestond in 2008 
uit 1372 schepen, zo heeft Voies 
Navigables de France (VNF) be-
kendgemaakt.

Daarvan zijn 540 schepen kleiner 
dan 400 ton (-4,4%), 529 schepen 
van 400 tot 1000 ton (-0,6%) en 
303 vaartuigen groter dan 1000 
ton (+13,5 %). De totale laadcapa-
citeit van de Franse vloot bedroeg 
1,14 miljoen ton, dat is 5,8 procent 

meer dan in 2007. In 2008 heeft de 
Franse vloot 29,7 miljoen ton lading 
vervoerd, goed voor 4,86 miljard 
tonkilometer.
Volgens Entreprendre pour le Flu-
vial, een door de Franse binnen-
vaartsector opgerichte organisatie 
om de instroom te bevorderen en de 
vloot te vernieuwen, zal komende 
tien jaar een derde van de Franse 
binnenschippers met pensioen gaan. 
Momenteel zijn er 1094 Franse bin-
nenvaartondernemingen, voor het 
merendeel particulieren. Binnen nu 
en drie jaar is er behoefte aan 200 
nieuwe binnenvaartondernemers. 
Door de groei van het vervoer over 
water zullen er tussen nu en 2020 
ook zo’n 480 nieuwe schepen nodig 
zijn. Volgens Entreprendre pour le 
Fluvial zou, bij voldoende politieke 
wil, de helft daarvan in Frankrijk 
kunnen worden gebouwd. De orga-
nisatie denkt daarbij aan schepen 
van 1200 ton. (AvO)

Tour du Port in
haven Rotterdam
ROTTERDAM

Vanwege de Rotterdamse start 
van de Tour de France houden 
vijf medewerkers van het Ha-
venbedrijf Rotterdam zondag 27 
juni een fietstoertocht door de 
Rotterdamse haven.

Naast een gedeelte van het par-
cours van de Tour de France doet 
de tocht speciale stukjes haven aan 
die normaal gesloten blijven voor 
het publiek.
Tour du Port  is volgens Havenbe-
drijf Rotterdam een officieel ‘side 
event’ van de Grand Départ du Tour 
de France en wordt georganiseerd in 
samenwerking met Stichting wie-
lerpromotie Beneden-Maas, orga-
nisator van onder meer de Tour de 
Rijke.
De Tour du Port bestaat uit drie toer-
tochten voor amateurs en trimmers 
en één familietocht voor jong en oud. 
Hoofdonderdeel van het programma 
is een toertocht van 120 kilometer 
voor maximaal 500 deelnemers met 
zogenaamde voorrijders en onder 
begeleiding van politie en verkeers-
regelaars. Alle fietsers starten gelijk-
tijdig en rijden in één groot peloton 
de tocht. De gemiddelde snelheid 
ligt daarbij tussen de 25 en 30 ki-
lometer.
Verder zijn er routes van 60 en 80 
kilometer die op eigen gelegenheid 
kunnen worden gefietst. Voor dege-
nen die op ontspannen wijze door 
de haven willen fietsen, staat een 
familietoertocht van 40 kilometer 
op het programma. Het vertrek- en 
aankomstpunt van alle fietstochten 
is de Wilhelminapier bij de Eras-
musbrug in Rotterdam.

www.tourduport.nl

Binnenvaartvloot Frankrijk groeit

• VNF telde in 2008 nog 540 actief 
varende Franse spitsen, zo’n vier 
procent minder dan in 2007. (Foto 
Annemarie van Oers)

Boete 8000 euro illegale
stuurman was terecht

Door Dirk van der Meulen

AMSTERDAM

Zandschepen op het Noord-
zeekanaal en in de haven van 
Amsterdam worden dit jaar 
nadrukkelijk gecontroleerd op 
het varen over de ijk en het af-
spoelen van de gangboorden. 
Met die boodschap kwam Frank 
Maassen, het nieuwe hoofd Wa-
terdistrict Noord-Holland van 
Rijkswaterstaat, naar de jaar-
lijkse afdelingsvergadering van 
Koninklijke Schuttevaer Amster-
dam.

Rijkswaterstaat gaat de controles 
uitvoeren in samenwerking met 
het gemeentelijk havenbedrijf. Voor 
de bestuurlijke handhaving van de 
Binnenvaartwet werkt Rijkswater-
staat in het hele land vanaf 1 janu-
ari samen met de Inspectie Verkeer 
en Waterstaat (IVW). Volgens het 
hoofd Waterdistrict Noord-Holland 
Maassen zal de controle zich in 2010 
richten op het aan boord hebben van 
de juiste documenten, vanaf 2011 
wordt de controle uitgebreid met 
vaar- en rusttijden. 
‘Krijgen we niet weer Jan en alle-
man aan boord die mij gaat vertellen 
hoe het moet?’, vroeg een schip-
per die de ‘natte deskundigheid’ 
bij Rijkswaterstaat langzamerhand 
sterk in twijfel trekt. Vanachter de 
bestuurstafel werd gesuggereerd er 
een onderwerp van te maken voor het 
volgende Schuttevaer-congres.

Speldjes
De afdelingsvergadering trok begin 
januari vanwege het barre winter-

weer minder Schuttevaerders dan 
voorgaande jaren. Voorzitter Jan 
Wieger Hof liet zich wegens ziekte 
vervangen door vice-voorzitter An-
ton van Megen. De bestuursleden 
Ton Boere en Bram Omon werden 
herkozen. Jubileumspeldjes waren 
er voor Dirk de Haan en Cor Wever, 
beiden 25 jaar Schuttevaer-lid.
Schuttevaer Amsterdam blijft ge-
slaagden aan de maritieme oplei-
dingen tracteren op een jaar gratis 
lidmaatschap. ‘Ook al blijven er 
maar vier hangen, vinden we dat 
de investering wel waard’, zei pen-
ningmeester Ton Boere. Leden die 
een nieuw lid aanbrengen kunnen 
dat doen met 50% korting voor het 
eerste jaar en betalen dan zelf ook 
maar de helft van de contributie. 
‘Bestuursleden zijn ervan uitgeslo-
ten’, stelde ‘topwerver’ en secretaris 
Andries de Weerd licht teleurgesteld 
vast. 
In zijn jaarrede riep Van Megen 
de leden op Schuttevaer trouw te 
blijven. ‘In deze tijden waarin de 
overheid 20% moet gaan bezuini-
gen, is het van het grootste belang te 
zorgen voor een goede lobby voor je 
bedrijfstak. Het is van het grootste 
belang voor de ontwikkeling van de 
binnenvaart dat we gebruik kunnen 
blijven maken van de infrastructuur, 
maar ook dat de nieuwe projecten 
niet gaan stagneren. Schuttevaer 
is een belangrijke speler in dezen. 

En dus ook uw lidmaatschap van 
Schuttevaer.’

Kegelpalen
Maassen had goed nieuws over 
vervanging van de wrakke kegel-
palen bij Durgerdam. Binnen Rijks-
waterstaat zijn de opdracht en het 
geld geregeld, eind februari vindt 
de aanbesteding plaats en nog dit 
jaar worden de nieuwe kegelplaatsen 
opgeleverd. 
Aan de oever van de nieuwe wijk 
Zeeburg wordt, in verband met 
verdere woninguitbreiding, haast 
gemaakt met een ruimtelijke re-
servering voor het realiseren van 
wacht-, lig- en overnachtingsplaat-
sen. Op het oostelijk Binnenspuika-
naal in IJmuiden is Rijkswaterstaat 
een handhavingsactie gestart om de 
ligplaatsen terug te geven aan de bin-
nenvaart. Alle illegaal aangemeerde 
schepen worden weggehaald, kon-
digde Maassen aan.
De radardekking op het Amsterdam-
Rijnkanaal is nog steeds zorgelijk, 
maar met de uitvoering van het 
project walradar wordt dit binnen 
afzienbare tijd opgelost. Maassen 
kon melden dat het project opnieuw 
is aanbesteed en dat na de gunning 
er een uitvoeringstermijn is van 18 
maanden.
De eerste fase van de renovatie Am-
sterdamse en Schellingwouderbrug 
is afgerond. De tweede fase wordt 

dit jaar opgestart. Hoewel geen 
RWS-project, maar voor Maassen 
toch het vermelden waard: Vaart in 
de Zaan. De minister van Verkeer 
en Waterstaat heeft subsidie toege-
zegd voor renovatie cq vervanging  
Wilhelminasluis te Zaandam en het 
verdiepen van de Zaan.
De vervanging van de besturings-
installaties van zowel de sluizen in 
IJmuiden als in Schellingwoude 
wordt eind 2010 aanbesteed. De uit-
voering van dit ingrijpende project 
is afgerond eind 2013. ‘Tijdens de 
vervanging vindt het bedrijf gewoon 
doorgang’, verzekerde Maassen.
Projectmanager Gerrie Jonkheijm, 
verantwoordelijk voor de bouw van 
de Tweede Coentunnel, gaf de Schut-
tevaer-vergadering een waterbouw-
kundig inkijkje in het 485 miljoen 
euro kostende project. In maart en 
april 2011 worden de tunnelelemen-
ten met een gewicht van 60.000 ton 
per stuk tot 15,50 meter beneden 
NAP afgezonken, de oplevering is 
eind 2013. De scheepvaart wordt 
hooguit vier maal 24 uur gestremd, 
de diepgang van 14 meter wordt ook 
tijdens de bouw gegarandeerd. 

Dubbel jaar
In haar toelichting op de havenont-
wikkeling noemde havenmeester 
Astrid Kee 2009 een ‘dubbel jaar’ 
voor de haven van Amsterdam. Met 
ondanks de crisis nog 73,2 miljoen 

ton overslag (-3% ten opzichte van 
2008), een naar 8,2% vergroot 
marktaandeel (was 7,5%) onder de 
Noordzeehavens, de toezegging 
van een nieuwe zeesluis en de ver-
zelfstandiging waarover eind 2010 
wordt beslist. 
Amsterdam werkt aan een regionale 
havenverordening waarbij ook het 
binnenhavengeld in de regio wordt 
afgestemd. Kee verwacht nog dit 
voorjaar duidelijkheid. Ze kijkt uit 
naar Sail 2010 waarvoor ze namens 
het havenbedrijf een beroep deed op de 
medewerking van alle schippers. 
Sectormanager Bruggen & Sluizen 
Constance Steenkamp-Faaij van 
Binnenwaterbeheer Amsterdam 
(BBA) kondigde aan dat van de 92 
Amsterdamse bruggen er op termijn 
63 op afstand worden bediend. Het 
project gaat 26 miljoen euro kosten. 
Burgemeester en wethouders hebben 
al met de plannen ingestemd, ze lig-
gen nu voor de besluitvorming bij 
de gemeenteraad. 
Mevrouw Steenkamp, die zich voor-
al zorgen maakte over het sluitend 
krijgen van de personeelsroosters, 
kreeg uit de zaal de wind van voren. 
‘U vermoordt hiermee de kleine bin-
nenvaart. De lading gaat straks over 
de weg, omdat kleine schepen de 
stad niet meer door komen’, voor-
spelde een schipper. Een ander zag 
het al gebeuren dat hij om vijf uur de 
stad in vaart, om er niet voor zeven 
uur weer uit te komen. Afgesproken 
werd dat klachten centraal worden 
ingebracht via het afdelingssecre-
tariaat. ‘Daar waar ik moet herstel-
len, gebeurt dat ook’, liet Steenkamp 
namens BBA weten.

Erwtensoepdag
VOLKERAK

Schipper Claudio van der Werken 
van het ms Catharina W kreeg deze 
week dinsdag in de Volkeraksluizen 
als eerste twee thermosflessen met 
erwtensoep uitgereikt door de San-
dra Ariës (midden) en Wendy Hove-
stadt van het platform VoortVarend 
Besparen. Hij werd meteen gestrikt 
als deelnemer aan de Binnenvaart 
Brandstof CO2mpetitie 2010. ‘Ik 
heb er wel over gelezen, maar ik 
váár al zo ontzettend zuinig’, zegt 
Van der Werken. ‘Maar goed, ik 
doe nu toch mee en die erwtensoe-
pactie is geweldig met dit koude 
weer.’ Het VoortVarendbesparen-
team deelde 150 liter erwtensoep 
uit aan de passerende schippers in 
de Volkeraksluizen. Daarmee was 
dit de grootste uitdeelplaats in de 
landelijke actie. In de havens van 
Rotterdam en Amsterdam ging vijftig 
liter soep naar de binnenvaart. (Foto 
Lies Russel)

Brits echtpaar in
handen piraten
LONDEN

Het Britse echtpaar Paul en Ra-
chel Chandler, dat met een zeil-
jacht onderweg was, is sinds 
drie maanden in handen van 
Somalische piraten.

De gepensioneerde Chandlers voeren 
met hun jacht zestig mijl noordwes-
telijk van de Seychellen toen gewa-
pende mannen aan boord kwamen. 
Het echtpaar werd gedwongen naar 
Somalië te zeilen. De piraten eisten 
aanvankelijk miljoenen aan losgeld, 
maar dit bedrag is intussen gezakt 
tot 100.000 pond.
In een videoboodschap heeft het 
echtpaar de Britse regering opge-
roepen dit bedrag ter beschikking te 
stellen. De regering weigert dit, maar 
wil wel proberen het tweetal op een 
andere manier vrij te krijgen.
Al eerder weigerden de regeringen 
van Australië en Canada losgeld te 
betalen voor ontvoerde landgenoten. 
De familie Chandler is niet in staat 
het geld bijeen te brengen. De 56-
jarige Rachel heeft gezondheidspro-
blemen. Ze staat onder behandeling 
van een arts uit de kringen van de 
ontvoerders.
Op dit moment bevinden zich ne-
gen vrachtschepen met zo’n 200 
bemanningsleden in handen van de 
Somalische piraten. Daarnaast be-
vinden zich vermoedelijk nog zeven 
Arabische vrachtscheepjes met een 
onbekend aantal bemanningsleden in 
de hand van de ontvoerders. (MP)

Brugbediening op afstand frustreert Schuttevaer Amsterdam

Zandschepen krijgen ijkcontrole

EVT verkoopt snelboot
TERSCHELLING

De Eigen Veerdienst Terschelling 
(EVT) heeft de snelle passagiersboot 
Willem Barentsz verkocht.
Het schip gaat naar Korea. EVT zegt 
dit zomerseizoen met een moderner 
schip de veerdienst op de Waddenzee 
te willen onderhouden en hiervoor 
drie schepen op het oog te hebben. 
De veerdienst Harlingen-Terschel-
ling wordt momenteel door de EVT 
onderhouden met het passagiersschip 
Stortemelk, een rondvaartboot die 
gehuurd wordt van de Rederij Stor-
temelk op Terschelling. De overtocht 
duurt ongeveer twee uur. Het schip 
vaart op de meeste dagen een keer 
heen en weer. (GM)
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Dit is het laatste schip uit de D-serie, 
die bestaat uit acht 18.500 dwt me-
tende multi-purpose carriers (MPC). 
De schepen zijn vanaf 2008 allemaal 
gebouwd bij CSC Jinling en allemaal 
door Lloyd’s Register geklasseerd. 
De met drie ladingkranen uitgeruste 
schepen hebben de ijsklasse-notatie 
1A FS.

‘Het 250 jarig bestaan van een 
organisatie is een zeldzame en 
bewonderenswaardige prestatie’, 
zei Nick Brown, Country & Marine 
manager voor Lloyd’s Register in 
China tijdens de oplevering. ‘Het 
gaat ons echter niet om het vieren 
van 250 jaar geschiedenis. Wij vie-
ren het bewezen vermogen om in de 
voorhoede te blijven op het gebied 
van technische innovaties die onder-
steuning bieden aan een duurzame 

scheepvaart. Klanten verwachten 
bovendien dat wij oplossingen 
bieden voor technische problemen 
waarmee zij in de toekomst kunnen 

worden geconfronteerd.’
Technisch directeur Frank Louwers 
van Spliethoff zei de voorkeur aan 
Lloyd’s Register te geven bij nieuw-

bouw en reparatie, omdat dit bureau 
beschikt over een uitgebreide ken-
nis van Chinese scheepswerven en 
ruime ervaring heeft met MPC’s. 

‘Hoewel wij de afgelopen jaren 
onze scheepsactiviteiten hebben 
gediversifieerd, blijven droge la-
ding en multifunctionele carriers 
de ruggengraat van ons bedrijf. Wij 
verwachten dat onze vloot de ko-

• De Dynamogracht bij de oplevering in China. (Foto Lloyd’s Register)

‘Wij vieren ons vermogen om in de voorhoede te blijven’

Dynamogracht luidt 250-jarig
bestaan Lloyd’s Register in

Door Hans Heynen

Lloyd’s Register viert dit 
jaar haar 250-jarig be-
staan als dienstverlener 
in de scheepvaart. De 
festiviteiten zijn inge-
luid tijdens de opleve-
ring van het eerste door 
Lloyd’s Register geklas-
seerde schip van dit 
jaar. Het betrof de op de 
CSC Jinling scheepswerf 
in China gebouwde Dy-
namogracht (156,90 x 
22,80 meter, 1069 teu) 
van Spliethoff.

Laatste schip D-serie
voor Spliethoff

Loyd’s Register is in 1760 ontstaan in ‘Edward Lloyd’s 
Koffiehuis’ in Londen. Een groep klanten zette daar 
een genootschap op voor de registratie en inspectie 
van zeeschepen.

Gepensioneerde kapiteins werden aangenomen om in de 
Britse zeehavens schepen te inspecteren en klasseren.
In 1799 leidde een ruzie tussen deelnemende reders en 
verzekeraars over vermeende partijdigheid van het sy-
steem, tot de uitgave van twee registers, een door reders 
uitgegeven rood register en een door verzekeraars uitge-
geven groen register. Het meningsverschil werd in 1834 
bijgelegd met de vorming van een General Committee, 
dat de integriteit en onpartijdigheid van Lloyd’s Register 
moest waarborgen. Een jaar later stelde Lloyd’s Register 
de eerste regels op over de uitwatering van schepen, die 
werden bekend als ‘Lloyd’s Rule’.
De technische vooruitgang leidde tot geleidelijke over-
schakeling van zeilvaart op stoomvaart en van houten 
op stalen schepen. In 1818 werd het eerste stoomschip 
onder klasse gebracht, in 1837 het eerste ijzeren schip 
en in 1867 het eerste stalen.
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw kwamen 
de eerste schepen met koelsystemen. Dat leidde tot ex-
port van vlees uit Australië, Nieuw-Zeeland en Argentinië 
naar Europa.
Hoofdsurveyor Benjamin Martell ontwikkelde in die tijd, 
samen met Samuel Plimsoll, betere uitwateringsregels. Na 
een herziening van de Rule kreeg de ijzeren bark Lizzie 
Leslie in 1870 als eerste de nieuwe klassenotatie 100A1.

De ontwikkelingen gingen in die tijd snel. In 1880 deed 
elektriciteit zijn intrede aan boord en tien jaar later werden 
de eerste olietankers gebouwd. Rond 1900 inspecteerde 
Lloyd’s Register de eerste stoomturbines en verbrandings-
motoren. De schaalvergroting was in die jaren enorm.
In 1914 werd de eerste conferentie over Safety of Life at 
Sea (SOLAS) gehouden. Aanleiding was de ramp (1912) 
met de onzinkbaar geachte Titanic, die daarom nauwelijks 
reddingsboten bij zich had.
De Eerste Wereldoorlog bezorgde Lloyd’s Register han-
denvol werk. Ze klasseert in vier jaar tien miljoen bru-
toregisterton aan schepen. Het Lloyd’s Register of Ships 

werd een geheim document. Door spionnen bemachtigde 
exemplaren werden door de Duitsers gekopieerd en ge-
bruikt op onderzeeërs.
Na de oorlog wint de dieselmotor snel terrein in de 
scheepvaart. Tijdens de crisisjaren werden grote passa-
giersschepen gebouwd die miljoenen emigranten naar de 
Nieuwe Wereld brachten. Zo leverde scheepswerf John 
Brown & Co in 1936 het passagiersschip Queen Mary op. 
Dit schip alleen vervoerde al 2,1 miljoen passagiers naar 
de Verenigde Staten.
De in 1939 uitbrekende Tweede Wereldoorlog zorgde 
opnieuw voor een gigantische toename van de vraag naar 
surveys. Na de oorlog gaven de surveyors wereldwijd 
adviezen over de wederopbouw en het wegruimen van 
wrakken uit de havens.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw begon de opmars 
van de container, een revolutionaire verandering in het 
vrachtvervoer. In die periode klasseert Lloyd’s ook de 
eerste LNG-tanker.
In 1959 kwam de Adma Enterprise in de vaart, het eerste 
door Lloyd’s Register geïnspecteerde, mobiele boorplat-
form.

Afgelopen
In de jaren zestig begon de opmars van de supertankers, 
die de grenzen van de scheepsbouw verder verlegden. Tien 
jaar later kwam de cruise-industrie tot ontwikkeling en nam 
ook de offshore-industrie een steeds grotere vlucht, ontwik-
kelingen die tot de dag van vandaag aanhouden.
In de jaren tachtig is het crisis in de scheepsbouw. In 
Europa gaan veel scheepswerven ter ziele. De ooit toon-
aangevende Engelse scheepsbouw wordt zelfs volledig 
verwoest. De Nederlandse overleefde nipt, dankzij ver-
gaande rationalisering en specialisatie. Naast de bouw 
van bagger-, kustvaart- en offshoreschepen, werd in ons 
land de megajachtenbouw belangrijk.
In de jaren negentig en het eerste decennium van de 
21ste eeuw, maakte de scheepsbouw een ongekende 
bloeiperiode door, waarvan ook de classificatiebureaus 
profiteerden. Die is inmiddels afgelopen. De scheeps-
bouw staat nu aan het begin van een nieuwe moeilijke 
periode.

www.lr.org

Het begon met een kop koffie

VLISSINGEN

Koningin Beatrix heeft vorige 
week dinsdag het patrouil-
leschip Holland voor de Ko-
ninklijke Marine gedoopt in de 
bouwloods van Damen Schelde 
Marinebouw in Vlissingen. Dit 
108 meter lange vaartuig is de 
eerste van een serie zogeheten 
Ocean Going Patrol Vessels die 
de werf voor de marine bouwt.

De doopplechtigheid had plaats in 
het bijzijn van minister van Defen-
sie Eimert van Middelkoop en tal 
van hoge Defensiefunctionarissen. 
Volgens projectleider Patrouillesche-
pen van de Defensie Materieel Or-
ganisatie (DMO), die de bouworder 
bij de werf plaatste, is de Holland 
voorlopig nog niet inzetbaar. Dit 
wordt eind dit jaar verwacht. ‘De 
komende tijd moeten alle wapensy-
stemen nog aan boord worden geïn-
stalleerd, evenals de mast met radars 
en andere sensoren. Daarna volgt een 
periode van intensieve beproevingen 
en moet de bemanning door middel 
van oefeningen vertrouwd worden 
gemaakt met het marineschip. Pas 
bij de officiële indienststelling mag 
het vaartuig Hare Majesteit (Hr.Ms.) 
Holland worden genoemd.’
Het patrouillevaartuig kan straks 
worden ingezet in de strijd tegen de 
sterk oprukkende piraterij in Somali-
sche wateren, maar ook voor drugs-
bestrijding en kustwachttaken in het 

Caribisch Gebied. ‘De fregatten die 
wij nu voor dit soort taken inzetten, 
zijn te groot en te duur en hebben 
ook te veel bemanningsleden.’

Vijftig koppen
De Holland krijgt een bemanning 
van vijftig koppen, maar kan daar-
naast veertig opstappers meenemen, 
waaronder bijvoorbeeld een helikop-
terdetachement, een medisch team 
of hulpverleningstroepen. Aan boord 
is tevens ruimte voor honderd eva-
cué’s. Voor intercepties komen onder 
meer een NH90-helikopter en twee 
snelle rigid inflatable reddingsboten 
aan boord.
Bijzonder is, dat de alle vier de 
schepen worden vernoemd naar Ne-
derlandse kustprovincies. Hiermee 
wordt een traditie in ere hersteld. 
Naast de Holland (P-840) komen er 
nog een Zeeland, een Friesland en 
een Groningen in de vaart. Hiermee 
wordt teruggegrepen op de namen 
van de torpedobootjagers van de 
Holland- en Friesland-klasse die 
medio jaren vijftig op diverse Ne-
derlandse werven zijn gebouwd. 
De totale bouwkosten van de vier 
patrouilleschepen bedragen 468 
miljoen euro. (PAS)

Ex-Wadan-eigenaar
in gevangenis
ROSTOCK

De vroegere eigenaar van de 
toenmalige Wadan-werven in 
Rostock en Wismar zit sinds 
december in de Butyrka-ge-
vangenis in Moskou. Dit meldt 
de Rostocker Ostseezeitung.

Hij wordt ervan verdacht met een 
leasebedrijf geld uit de werven 
aan brievenbusfirma’s te hebben 
doorgesluisd en zo het faillisse-
ment van de Wadan-werven te 
hebben veroorzaakt. Bovendien 
wordt de multimiljonair ervan 
beschuldigd 1,5 miljard roebel 
uit de kas van het leasebedrijf 
te hebben verduisterd. Burlakow 
kocht de twee werven in 2008 
van het Noorse Aker Yards voor 
rond 250 miljoen euro. Intussen 
zijn de werven in handen van de 
Russische Vitaly Yussofow, die de 
scheepsbouwonderneming onder 
de naam Nordic Yards probeert 
te redden. Justitie in Moskou 
verdenkt Burkalow er ook van 
zwart geld aan het staatsbedrijf 
Investment FLC West te hebben 
onttrokken om de Oost-Duitse 
werven te kopen. (MP)

Damen-zuiger voor
Antwerps project
NIJKERK

Damen Dredging Equipment (DDE) 
in Nijkerk gaat voor het Belgische 
SeReAnt een speciale cutterzuiger 
ontwerpen en bouwen. De zuiger 
is bestemd voor het Amoras-pro-
ject, ofwel het Antwerpse Mecha-
nische Ontwatering, Recyclage en 
Applicatie van Slib.

SeReAnt, een joint venture van 
Dredging International en Jan de 
Nul, heeft als opdracht het veront-
reinigde slib uit de haven van Ant-
werpen te verwerken en op te slaan. 
Het ontwerp is intussen grotendeels 
klaar en de zuiger wordt in septem-
ber opgeleverd.
DDE bouwt veelal standaard snij-
kopzuigers. Een woordvoerder van 
Damen Dredging Equipment: ‘Deze 
Amoras-zuiger is echter verre van 
standaard. Hij is volledig aangepast 
aan de eis het continue slibverwer-
kingsproces te voeden. Het gaat hier 
om 500.000 ton verwerkt slib per 
jaar. Omdat het een milieuproject is, 
wordt de Amoras-zuiger elektrisch 
aangedreven, waarbij het benodigde 
vermogen zo’n 1800 kVA is.’
De zuiger is voorzien van een swing-
ladder, die het onderwaterdepot 
op achttien meter baggert bij een 
maximale swingbreedte van 24 me-
ter. Omdat er ernstig vervuild slib 
tussen zit, is de zuiger uitgerust met 
een bakkenlosarm die het materiaal 
met de binnenboordpomp direct naar 
de verwerkingsinstallatie kan pom-
pen. (JCK)

PAPENDRECHT

Boskalis heeft een contract gete-
kend met Keppel Singmarine Pte 
Ltd in Singapore voor de bouw 
van een nieuw valpijpschip.

Het schip, met een totale lengte van 
159 meter, wordt naar verwachting 
eind 2011 opgeleverd. 
Een van de offshore-activiteiten van 
Boskalis is het aanleggen en bescher-
men van olie- en gaspijpleidingen op 

of in de zeebodem. Dit derde schip 
krijgt een flexibele valpijp met aan 
het uiteinde een ROV (op afstand 
bestuurbaar apparaat) voor betere 
positionering. Met een gecontro-
leerd tempo worden de stenen door 
de valpijp gevoerd, terwijl het schip 
zich onder dynamische controle be-

weegt over het af te storten gebied. 
De besturing van het ROV gebeurt 
vanaf het schip, waardoor die nauw-
keurig wordt gepositioneerd boven 
de gewenste plek.  Boskalis beschikt 
momenteel over twee valpijpsche-
pen: de Seahorse en Sandpiper. De 
Seahorse kan worden uitgerust met 
een A-frame op het achterschip en 
een ROV-gestuurde grijper, waarmee 
kan worden gebaggerd tot op 1000 
meter waterdiepte. (JCK)

mende jaren verder wordt versterkt 
met deze vaartuigen.’
Jinling heeft alle acht schepen ruim 
binnen de contractuele termijn op-
geleverd. Het gaat daarbij, naast de 
Dynamogracht, om de Dijksgracht, 

Damgracht, Danzigergracht, Del-
tagracht, Diamantgracht, Dolfijn-
gracht en Donaugracht. De schepen 
hebben twee ruimen en kunnen 1069 
teu meenemen, waarvan 599 op dek.  
De aan stuurboord staande kranen 

hebben een hijscapaciteit van 130 
ton elk op zestien meter en van 55 
ton op dertig meter. Een Wärtsilä 
8L46 hoofdmotor van 8400 kW 
geeft de MPC-schepen een snelheid 
van maximaal achttien knopen.

Koningin Beatrix doopt 
patrouilleschip Holland

• De Holland mag haar bouwdok 
in Vlissingen verlaten. (Foto PAS 

Publicaties)

• Keppel Singmarine gaat dit valpijpschip bouwen voor Boskalis. (Artist’s impression Boskalis)

Hegemann verwacht
order Scandlines
STRALSUND

De Hegemann-werven in het 
Oost-Duitse Stralsund en Wol-
gast hopen binnenkort een gro-
te order in de wacht te slepen.

Volgens een woordvoerder heeft 
Scandlines een ‘Letter of Intend’ 
getekend voor de bouw van twee 
veerschepen. De rederij weigert tot 
nu toe commentaar. Vast staat dat het 
gaat om de vervanging van de beide 
veerschepen op de route Rostock-
Gedser. Deze voldoen niet meer aan 
de huidige eisen. De nieuwe conven-
tionele schepen moeten 2012 in de 
vaart komen. Ze worden uitgerust 
met twee autodekken voor vracht- en 

Meer winst Daewoo
SEOUL

Daewoo Shipbuilding heeft vorig 
jaar 496 miljoen dollar winst ge-
maakt. Dat is 44 procent meer dan 
in 2008. De hogere winst werd be-
haald doordat in 2009 meer schepen 
werden opgeleverd. Daarnaast steeg 
de Koreaanse wong ruim 8 procent 
in waarde ten opzichte van de dol-
lar. (HH)

www.dsme.co.kr

Boskalis bestelt
derde valpijpschip

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

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

email: info@scheepswerfgrave.com

personenwagens en krijgen een ca-
paciteit van 1500 passagiers. Scand-
lines verwacht over twee maanden 
gedetailleerdere informatie te kun-
nen geven. (MP)

Smit Tiger arriveert
in Rotterdam
ROTTERDAM

De nieuwe kust-/havensleper 
Smit Tiger van Smit Haven-
sleepdiensten is na een reis van 
13.500 kilometer gepavoiseerd 
aangekomen in Rotterdam.

De sleper van het type Damen ASD 
Tug 3213 is door een bemanning 

van RedWise van Vietnam naar 
Nederland overgevaren. De Smit 
Tiger is de vierde en laatste sleper 
van de roofdierklasse die de Damen 
Groep de afgelopen tijd op de Song 
Cam-werf in Haiphong voor Smit 
heeft gebouwd. Eerder waren al de 
Smit Panther, Smit Cheetah en Smit 
Jaguar door deze werf opgeleverd. 
De 7268 pk sterke Smit Tiger wordt 
in Zeebrugge gestationeerd, waar de 
sleper bij de LNG-terminal van Ex-
mar tankers gaat assisteren. (PAS)

STAVANGER

Statoil en licentiepartners ste-
ken ruim meer dan 600 miljoen 
euro in een grondige moderni-
sering van de twee installaties 
op het veld Snorre op de grens 
van Noordzee en Oostelijke At-
lantische Oceaan (Noorse Zee).

Het project moet resulteren in een 
verlengde levensduuur van het veld, 
namelijk tot 2040, en een grotere 
productie met een hoger economisch 
rendement. Rond de helft van het be-
drag wordt niettemin geïnvesteerd in 
een verbetering van de kwaliteit van 
de verblijfsaccommodatie en andere 
maatregelen om het arbeidsmilieu 

en het veiligheidsniveau op te krik-
ken. Alleen al de vervanging van het 
brand- en gaswaarschuwingssysteem 
vergt volgens operator Statoil 55 mil-
joen euro. Tevens komen er meer 
eenpersoonshutten en een betere 
geluidsisolatie. Deze zomer wordt 
de bemanning van Snorre met het 
oog op de werkzaamheden tijdelijk 
ondergebracht in het flotel Safe 
Scandinavia. De moderniseringsklus 
gaat zo’n drie jaar duren.
Snorre is het veld met de grootste 
nog resterende olie- en gasreserves 
van Statoil in de Noordzee. Het veld 
kwam in 1992 in productie met de 
eerste installatie (Snorre A). Snorre 
B volgde negen jaar later. (WV)

Modernisering Noordzeeveld Snorre
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De markt wordt er niet vanzelf beter op, dat is 
inmiddels wel duidelijk. Er is weinig werk en er 

wordt weinig betaald. Schippers proberen het beste 
eruit te slepen, maar hebben vaak geen keus en zijn 
veroordeeld tot niet-kostendekkend varen. En als de 
een het niet aanneemt, is het een kwartier later weg 
naar een ander. Ook in de partijen tot 1000 ton is het 
sappelen. Binnenlands zijn de tarieven slecht en naar 
de Duitse kanalen is er heel weinig werk. Al met al 
wordt niemand er vrolijk van.

De EMO verwacht deze week zeven schepen 
met erts en drie met kolen. De Alfred N en de 

Erica kwamen maandag leeg van erts en de Cast. de 
Valverde was dinsdag leeg van erts. De Cape Tavor 
en de Mariperla zijn donderdag leeg van erts en de 
Aquacharm was donderdag leeg van kolen. De Paci-
fic Fortune lost tot zondag erts en de Hai Xiang en 
de Meynell lossen tot zondag kolen. De Grand Diva 

loopt zondag binnen met erts. 

Peterson Amsterdam verwacht 
12 februari de Dyna Voyager 

met sojaschroot en -pellets en zonnebloemschroot 
en -pellets. De RM Power wordt 18 februari ver-
wacht met palmpitschilfers. Die dag komt ook de 
Yin Zhu Hai met sojaschroot en -pellets. De Helena 
en de Universal Ace worden 20 februari verwacht 
met sojaschroot en -pellets. Op 22 februari wordt 
de Hokuetsu Ace II verwacht met sojaschroot en 
-pellets en een dag later komt de Stellar Grace met 
sojaschroot en -pellets.
Peterson Rotterdam verwacht 14 februari de Eden 
Maru met sojaschroot en -pellets.
Van Rotterdam naar Duisburg werd 1,75 euro geboden 

en voor een kleinere partij 2,50 
euro per ton. Naar de Ruhr ging 
werk voor 2,35 euro per ton. Kolen 
gingen naar Marl voor 2,50 euro 

per ton en naar Bottrop voor 4,50 euro per ton. Naar 
Bergkamen/Werne werd 3,50 euro per ton betaald en 
naar Blenod werd 4,75 geboden. Naar Krotzenburg 
werd 3,50 per ton geboden en naar Dillingen 4,30 
euro.

Duitsland

Vanaf de Moezel werd tussen de 4,25 en 6 euro 
betaald naar Nederlandse en Belgische bestem-

mingen. Grind werd op de Boven-Rijn aangeboden 
voor 3, 3,25, 3,50 en 3,75 en 5 euro per ton naar 
Nederlandse bestemmingen.

België/Frankrijk

Peterson Gent verwachtte dinsdag de BBC Dela-
ware met lijnzaad en sojabonen. Woensdag 

kwam de Oniha Trader met lijnzaad en 17 februari 
wordt de Yurie Makarov verwacht met zonnebloem-
schroot en -pellets. De sinds het faillissement van 
het CIS gedaalde vrachtprijs in Frankrijk is nog niet 
bijgetrokken. Bevrachters proberen het werk serieus 
goedkoper weg te krijgen.

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)

Markt verbetert niet

Januari was bar slecht en februari nog slechter, vindt een bevrachter. 
‘Het lijkt wel alsof er per week nog een kwartje af moet. Wij lopen 

als bevrachters ook de afgrond in, net zo goed als de schippers. Ik 
schat dat binnenkort de eerste kantoren zullen omvallen.’
De vaart naar het noorden heeft geen last meer van de stremming van 
sluis Dorpen, maar kampt nu weer het toenemende hoeveelheden ijs 
die de vaart bemoeilijken. Er was geen werk naar de Duitse kanalen, 
retour werd een klein beetje turf in Bremen geladen.

Het water steeg deze week weer. De pegel van Pfelling gaf begin 
deze week 3,75 meter aan en Konstanz stond op 2,80 meter. 

Maxau gaf 4,60 meter aan en Kaub steeg van 1,50 meter begin vorige 
week naar 2,40 meter begin deze week. De pegel van Koblenz gaf 
begin deze week 3,20 meter aan, die van Keulen 4,40 meter en die 
van Ruhrort 5,50 meter.

Rolletjes gingen van IJmuiden naar Gelsenkirchen voor 2,75 euro per 
ton. Van Luik naar Frouard werd 4,75 euro per ton betaald.

Tankvaart

De olieprijzen bewogen maandag nauwelijks. Er was tijdens de 
Europese handelssessie vooral sprake van een pas op de plaats 

na de hectische dagen van vorige week. Na sluiting van de financiële 
markten in Europa zakten de Amerikaanse beurzen echter wel verder 
in. Het waren aandelen van banken die daalden door de vrees dat ver-
schillende Zuid-Europese landen in een schuldencrisis terecht zullen 
komen. De Dow Jones-index daalde onder de 10.000-puntengrens.
De handel in fysieke crude van de Noordzee en vanuit de Oeral is 
nagenoeg stil komen te liggen de afgelopen dagen. Ook zijn vrachtta-
rieven voor cargoes de afgelopen dagen flink gedaald, omdat er weinig 
lading voorhanden was. De toegenomen volatiliteit en onzekerheid 
zou hiervan weleens de oorzaak kunnen zijn en dit geeft maar weer 
aan dat de oliehandel nauw verbonden is met de financiële markten.
Richting Duitsland, Frankrijk en Zwitserland zorgt aanhoudend winters 
weer niet voor een stijging in de vraag naar heatingoil, de core-business 
voor de Rijntankvaart. Nog steeds voldoende voorraden bij de importeur 
zorgen ervoor dat aan de vraag richting eindverbruiker voldaan kan 
worden. Aanhoudende wachttijden bij laad- en losplaatsen, concur-
rerende transporten binnen Duitsland en transporten vanuit Duitsland 
richting ARA blijven vraag en aanbod op de (Rijn)vrachtenmarkt 
beïnvloeden.
Fluctuerende Rijnwaterstanden hebben tot nu toe nauwelijks invloed 
op de markt. Momenteel is het geen kwestie van vrachttarieven, maar 
van vraag naar voldoende transport en die ontbreekt. Andere producten 
zoals benzine en dieselolie kunnen het heatingoilgat in transporten 
niet opvullen. Vrachtverschillen afhankelijk van product, hoeveelheid, 
belading, levering, bestemming en cliënt blijven bespreekbaar. Moge-
lijk dat het geplande raffinaderijonderhoud aan de Miro in Karlsruhe 
vanaf midden februari de vraag kan stimuleren. Volgens insiders gaat 
dit onderhoud vier tot zes weken duren. Dat kan vraag vanuit ARA of 
binnenlandse vraag in Duitsland stimuleren. Ook de naderende om-
schakeling van winterkwaliteitbenzine naar de zomerkwaliteit vanaf 
midden maart en van dieselolie van winter- naar intermediatekwaliteit 
vanaf 15 februari en naar zomerkwaliteit vanaf 31 maart, zou de markt 
in positieve zin kunnen beïnvloeden. 
Bevrachters/particulieren die normaliter langs de Rijn actief zijn, blijven 
momenteel naar alternatieve transporten binnen de ARA-range kijken. 
Een tender voor benzine richting Nigeria (25 cargoes levering februari) 
en het Midden-Oosten zorgt momenteel ervoor dat er binnen de ARA-
range veel vraag naar nafta, benzinecomponenten en benzine is.

PJK-Rijnvrachttarieven per 9 februari 2010©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
 Hoog laag hoog Laag
Duisburg 3,75 4,05 4,05 4,35
Dortmund 5,25 5,55 5,55 5,85
Keulen 5,50 5,80 5,80 6,10
Frankfurt 8 8,30 8,30 8,60
Karlsruhe 9,75 10,05 10,05 10,35
Bazel 18,50 19 19 19,50

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

de rijn
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tot Z
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Ingezonden Mededeling

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

Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

De middenkolk van de sluis was 
al sinds midden januari geheel ge-
stremd na schade aan de aanvaarcon-
structie. Uit nadere inspectie bleek 
dat er scheuren in de deur zaten. 
Koninklijke Schuttevaer drong toen 
al bij Rijkswaterstaat aan op een tij-
delijke aanvaarconstructie, zodat de 
kolk op korte termijn weer in gebruik 
kon worden genomen.

De deuren van de oostkolk van de 
sluis zijn nu volgens Rijkswaterstaat 
aan het einde van hun levensduur 
en, mede door achterstallig onder-
houd, niet meer betrouwbaar. Ook 
in deze deuren zitten scheurtjes. Uit 
de periodieke inspectie bleek dat de 
conditie sterk achteruit was gegaan. 
RWS besloot vanwege de veiligheid 
de sluisdeuren per direct te repa-

reren. De reparatie neemt enkele 
maanden in beslag.

Wachttijden
Rijkswaterstaat zegt er alles aan 
te doen de hinder voor de binnen-
vaart te beperken. Toch moeten de 
schippers rekening houden met aan-
zienlijke wachttijden. Die kunnen 
oplopen tot zeven uur.

Om de binnenvaart tegemoet te 
komen verruimt Rijkswaterstaat 
tijdelijk de toegestane scheeps-
lengte in de westkolk naar 135 
meter en de diepgang van 2,80 
naar 3 meter. Om dit mogelijk te 
maken wordt in Maasbracht met 
één sluis of hevelend geschut. Zo 
wordt het water op peil gehouden 
en de translatiegolf beperkt. De 
scheepvaart moet in verband met de 

beperkte waterdiepte in de westkolk 
wel langzaam in- en uitvaren. RWS 
vraagt de schipper dringend de snel-
heid drie kilometer voor de sluis 
te verminderen tot acht tot negen 
kilometer per uur en geen hinder-
lijke zuiging en waterbeweging te 
veroorzaken. Als de drempel van de 
westkolk wordt geraakt tijdens het 
invaren van de sluis is er een groot 

risico dat ook deze sluis wordt ge-
stremd. Rijkswaterstaatvaartuigen 
zijn stand-by om de scheepvaart 
te begeleiden en waar nodig een 
wachtplaats toe te wijzen.

Boos
Koninklijke Schuttevaer is boos op 
Rijkswaterstaat nu er vanaf woens-
dag dus slechts één kolk in gebruik 
is. Schuttevaer sprak verleden jaar 

nog met RWS af dat, gedurende 
de verruimingswerkzaamheden 
op de Maas, altijd tenminste twee 
kolken in bedrijf zouden blijven. 
‘Door de werkzaamheden blijft nu 
slechts één kolk met beperkingen 
over voor de scheepvaart’, zegt of-
ficemanager Leny van Toorenburg. 
Daardoor leidt de vervanging van 
de deuren of de reparatie tot grote 
wachttijden voor de scheepvaart. 
Wij achten de maatregel daarom 
onaanvaardbaar. Wij voeren nu met 
Rijkswaterstaat spoedoverleg over 
de kwestie. Want belofte maakt 
schuld. En dat geldt ook voor de 
overheid.’

Omvaren
RWS wijst verder op de mogelijk-
heid om te varen. ‘Een alternatieve 
vaarroute is via het Albertkanaal, 
haven Antwerpen en de Schelde-
Rijnverbinding. Voor schepen met 
maximale afmetingen van 50 x 6,60 
x 1,90 meter is er een alternatieve 
route via het Kanaal Wessem-Neder-
weert en de Zuid-Willemsvaart.’

Wachttijden Maasroute lopen op tot zeven uur

Sluiskolken Born maanden dicht
Door Erik van Huizen

Vanwege urgent reparatiewerk door achterstal-
lig onderhoud aan de deuren van de midden- en 
oostkolk van sluis Born op het Julianakanaal is 
vanaf woensdag 10 februari alleen de westkolk 
van de sluis beschikbaar voor de binnenvaart. De 
maximale toegelaten afmetingen zijn 135 x 13,50 
x 3 meter. Koninklijke Schuttevaer reageert boos 
en vindt de sluiting in strijd met gemaakte afspra-
ken.

Koninklijke Schuttevaer:
‘In strijd met afspraken’

DEVENTER

Net als in de binnenvaart is het 
nog altijd crisis in het wegver-
voer. Meer dan de helft van 
de bedrijven had in het vierde 
kwartaal van 2009 te maken 
met minder bedrijvigheid, min-
der omzet en minder winst, ten 
opzichte van een jaar eerder. 
Dat blijkt uit het conjunctuurbe-
richt van Transport en Logistiek 
Nederland over het vierde kwar-
taal van 2009.

Hoewel de situatie zich de laatste 
maanden lijkt te verbeteren, is de 
stemming in de sector is nog al-
tijd negatief. ‘In tegenstelling tot 

voorgaande jaren, zijn het dit keer 
ondernemers van grote bedrijven 
die het meest negatief oordelen’, 
meldt TLN. ‘Ondernemers in het 
zeecontainervervoer en exceptio-
neel vervoer zijn zakelijk het minst 
te spreken over het afgelopen jaar. 
Maar ook ondernemers in physical 
distribution, die gewoonlijk boven-
gemiddeld positief oordelen, zijn 
behoorlijk negatief.’

Slechtste jaar ooit
Volgens TLN is er genoeg aanleiding 
voor het negatieve sentiment. ‘2009 
gaat de boeken in als het slechtste 
jaar uit de geschiedenis van de con-

junctuurenquêtes. Meer dan zestig 
procent van de bedrijven noemt 2009 
een matig tot slecht jaar. Dertig pro-
cent van de bedrijven verwacht 2009 
met verlies af te sluiten. Dat leidde 
ertoe dat het personeelsbestand met 
zeven procent kromp. Het werkelijke 
aantal banen dat verloren ging ligt 
zelfs nog hoger, omdat de enquête 
alleen wordt gehouden onder actieve 
bedrijven. In 2009 gingen 155 trans-
portbedrijven failliet, 75 procent 
meer dan het jaar er voor.

‘Hoewel er de laatste maanden meer 
wordt vervoerd, staan de rendemen-
ten onder druk. Er staan nog altijd 
veel vrachtauto’s stil, wat zorgt voor 
een lagere productiviteit. Tegelijker-
tijd nemen de kosten, zoals die van 
personeel en diesel, sterk toe. De 
druk op de rendementen leidt tot 
een steeds grimmiger klimaat bin-
nen de sector.
‘De financiële positie van transport 
en logistieke bedrijven verzwakt. De 
betalingstermijn loopt volgens een 
groot aantal ondernemers flink op, 
waardoor cashflow en financiële 
armslag verminderen. Uit com-
mentaren blijkt ook, dat bedrijven 

vorig jaar flink op hun reserves heb-
ben ingeteerd. Voor veel bedrijven 
wordt 2010 het jaar van de waarheid; 
overleven of niet.’

Herstel blijft uit
Ondernemers zouden geen onderne-
mers zijn als ze niet positief waren 
over de toekomst. Toch verwacht de 
meerderheid dat het nog even zal 
duren voordat de sector uit het dal 
kruipt. De orderportefeuilles zijn 
slecht gevuld en volgens de meeste 
ondernemers zal herstel pas na 2010 
plaatsvinden. Met name het bouw-
materialenvervoer is negatief over 
2010. (EvH)

Gedwongen 
buitenom

’T ZAND

Met twee grote mobiele Liebherr-
kranen van Mammoet zijn bij Oost-
wouder Tank- en Silobouw in ’t Zand 
langs het Noord-Hollandskanaal zes 
torenhoge opslagtanks op twee zee-
gaande transportpontons geladen. 
De ruim 25 meter hoge tanks hebben 
een diameter van zestien meter en 
een inhoud van ongeveer 3000 kuub. 
Ze zijn bestemd voor de opslagter-
minal van Koole in Pernis. Vanwege 
de afmetingen kon het transport niet 
binnendoor. Volgens een woordvoer-
ster van Muller Dordrecht, die het 
transport doet, zijn de pontons ‘s 
nachts van ’t Zand naar de buiten-
haven van Den Helder gesleept en 
vandaar over zee naar het Rotter-
damse havengebied. Hiervoor zijn 
de eigen sleepboot En Avant 7 en de 
Chelsea-B van Rodie Watertransport 
ingezet. (Foto PAS Publicaties)

Wegvervoer somber 
over 2010

ANTWERPEN

Van de bijna 190 miljoen ton 
goederenoverslag in 2008 in de 
haven van Antwerpen, bestond 
twintig miljoen ton uit break-
bulk. Dit zijn alle niet-gecon-
taineriseerde goederen en met 
uitzondering van vaste stort-
goederen (ertsen/kolen) en pe-
troleumproducten.

Concreet betreft het fruit, RoRo, 
ijzer en staal, woudproducten en 
projectlading (zware ondeelbare 
stukken). Met deze score was Ant-
werpen als breakbulkhaven bijna 
even belangrijk als alle andere ha-
vens in de Hamburg-Le Havrerange 
samen.
Vorig jaar kreeg het arbeidsin-
tensieve breakbulk in Antwerpen 
evenwel een klap: van twintig naar 
vijftien miljoen ton. Dat verlies wil 
Antwerpen nu goedmaken en heeft 
daarbij de ambitie de overslag aan 
breakbulk van 2008 zelfs te overklas-
sen. Om dat doel te bereiken werd 
2 februari op het stadhuis door de 
zes beroepsgroeperingen in de haven 
vijf convenanten ondertekend die 
Antwerpen als Europese breakbulk-
haven nog duidelijker op de kaart 
moeten zetten.
De ondertekenende partijen verte-

genwoordigen stouwers, scheeps-
agenturen, reders en expediteurs en 
de convenanten behelzen werkaf-
spraken met het Havenbedrijf om, 
elk op zijn terrein, Antwerpen als 
breakbulkhaven te promoten. Zo zal 
Antwerpen nadrukkelijker aanwezig 
zijn bij evenementen en conferen-
ties. Het Havenbedrijf organiseert 
dit jaar vakdagen voor onder meer 
de sectoren staal, woudproducten en 
projectlading. Verder wordt geparti-
cipeerd in internationaal gerenom-
meerde bijeenkomsten zoals de Steel 
Logistics Conference, de Breakbulk 
Conferenties in Singapore, Antwer-
pen en Houston; Fruit Logistica, 
Transport & Logistics München, 
Intermodal South (Sao Paulo) en 
Intermodal Russia (Moskou).

De ondertekening had niet plaats 
op de zetel van het Havenbedrijf, 
maar in de statige Leyszaal van het 
Antwerpse stadhuis die alleen voor 
belangrijke evenementen en VIP’s  
opengaat. Met de keuze van die lo-
catie werd de belangrijkheid van de 
convenanten in de verf gezet.
Wie echter niet mee aanschoof voor 
de plechtige ondertekening waren 
het Vlaams Gewest evenmin als de 
werknemersvertegenwoordigers in 
de haven; de vakbonden. Havensche-

pen Marc Van Peel: ‘De aanloop-
kosten (loodsgelden, sleeptarieven) 
waarvoor onder meer de Vlaamse 
overheid verantwoordelijk is en die 
een handicap zijn voor alle trafieken 
op Antwerpen, worden besproken 
in een van de tien werkgroepen die 
door de private en de publieke ha-
vensector werden opgericht. In de 
werkgroep 10+1, waarin de vakbon-
den wel zitting hebben, wordt een 
grotere flexibiliteit van de havenar-
beid besproken. Het zijn essentiële 
randvoorwaarden, waarvoor tegen 
juni concrete maatregelen worden 
verwacht.’ (JG)

BRUSSEL

De nieuwe Europese commis-
saris voor Transport, Siim Kal-
las, heeft tijdens een hoorzit-
ting in het Europees Parlement 
zijn steun uitgesproken voor 
de binnenvaart. Kallas noemde 
het transport over de binnen-
wateren ‘goedkoop en milieu-
vriendelijk’ en beloofde met het 
parlement te willen overleggen 
over maatregelen om de bin-
nenvaart verder te ontwikkelen 
om uit de crisis te komen.

Er moet meer gebruik worden ge-
maakt van deze vervoerswijze, stelde 
Kallas, waarbij hij verwees naar het 

goederenvervoer op de Donau ‘waar 
de aanwezige capaciteit slechts voor 
tien procent wordt gebruikt’. Over 
mogelijke extra financiële steun 
voor de binnenvaart deed Kallas ech-
ter geen toezeggingen. De nieuwe 
Transportcommissaris beloofde op 
verzoek van CDA-Europarlements-
lid Corien Wortmann binnenkort 
wel rapport te zullen uitbrengen 
over de uitvoering van het Naia-
des-actieplan voor de binnenvaart. 
De uitvoering van dit plan verloopt 
volgens Wortmann niet naar wens.

Kallas kondigde aan dat hij op korte 
termijn concrete acties wil onderne-
men en noemde een aantal prioritei-
ten. In de eerste plaats wil hij alle 
nog bestaande obstakels die een vrije 
vervoersmarkt in de weg staan uit de 
weg ruimen. ‘We moeten een echte 
Europese maritieme ruimte zonder 
grenzen tot stand brengen.’
Kallas wil met meer concurrentie 
op de vervoermarkt en de CO2-uit-
stoot van deze sector sterk beperken. 
Hij toonde zich in dit verband een 
groot voorstander van biobrandstof-

fen. Ook denkt hij aan de oprichting 
van een investeringsfonds voor de 
Europese infrastructuur.
Een oplossing zoeken voor de ge-
volgen van de crisis, ziet Kallas als 
zijn dringendste uitdaging. Maar het 
belangrijkste probleem voor de sector 
nu en in de toekomst noemde hij de 
bestrijding van de klimaatverande-
ring. ‘Het vervoer is verantwoor-
delijk voor bijna een kwart van de 
broeikasgasemissies van de EU en 
in tegenstelling tot andere sectoren 
zijn de emissies van het vervoer de 

afgelopen jaren nog  aanzienlijk 
gestegen.’
De klimaatverandering, de olie-
schaarste en de toenemende vraag 
naar transport maken volgens Kallas 
een diepgaande structurele hervor-
ming van de vervoerssector tegen 
2020 noodzakelijk. ‘Het vervoer-
beleid moet grotendeels opnieuw 
worden bekeken om een belangrij-
ke verschuiving naar een CO2-vrij 
vervoerssysteem teweeg te brengen. 
Het vervoer kan CO2-vrij worden ge-
maakt via een mix van infrastructuur-
ontwikkeling, (nieuwe) technologie 
en financierings- en heffingsmecha-
nismen.’ (JS)

Antwerpen profileert zich als breakbulkhaven van Europa

In Antwerpen zijn breakbulk-
ladingen goed voor 40% van alle 
havenarbeid.

Antwerpse breakbulk in cijfers
(2008):

IJzer en staal: 10,5 miljoen ton
Roro: 3 miljoen ton of meer dan 
één miljoen voertuigen
Woudproducten:  2,7 miljoen ton
Fruit (niet gecontaineriseerd):
1,3 miljoen ton
Project cargo: 2,1 miljoen ton

Nieuwe EU-commissaris wil meer concurrentie in vervoer

Finse Linda verliest
gif in Oostzee
VISBY

De Zweedse kustwacht speurt 
sinds zaterdag 6 februari naar 
drie containers met chemicaliën 
die het Finse schip Linda die dag 
verloor in de Oostzee tussen de 
eilanden Gotland en Öland.

De Linda was onderweg van Rotter-
dam naar Sint Petersburg. Vermoe-
delijk is de onderste container van 
een stapel bezweken, waardoor de 
drie die daarop stonden overboord 
sloegen. De containers bevatten 
in totaal 21 ton van chemicaliën, 
waaronder het schadelijke desinfec-
teringsmiddel vantocil. De in plastic 
vaten verpakte chemicaliën worden 
onder meer toegepast in de papierin-
dustrie. De kustwacht vermoedt dat 
de containers zijn gezonken. In dat 
geval liggen ze op een diepte van 
zeventig tot honderd meter. Voorals-
nog heeft de kustwacht geen plannen 
duikers in te zetten, maar dat kan 
veranderen als de containers kunnen 
worden gelokaliseerd. Aangezien de 
Linda onder Finse vlag vaart, is het 
onderzoek naar de oorzaak een zaak 
van de Finse autoriteiten. (WV)

Veerboot redt
opvarenden
GUERNSEY

De veerboot Sark Venture heeft 
maandag 8 februari  vier opvaren-
den van een Frans jacht gered.

De Anita Bomba had nabij de haven 
van St Peter Porto op het Kanaalei-
land Guernsey brand in de machi-
nekamer gekregen. Schipper Martin 
Dumont was naar beneden gegaan 
en leek erin geslaagd de brand te 
blussen. Toen hij weer naar boven 
ging, laaide het vuur echter plotse-
ling weer op. Omdat de romp van de 
Anita Bomba van kunststof is, kozen 
schipper en bemanning het zekere 
voor het onzekere en brachten zich in 
veiligheid met het reddingsvlot. De 
nog uitgezonden noodoproep werd 
rond de middag door radiostation 
St Peter Port opgevangen. De Sark 
Venture, die een dienst tussen Isle 
of Sark en Guernsey onderhoudt, 
arriveerde het eerst bij het jacht, dat 
zich een mijl ten oosten van de haven 
bevond en nam de schipbreukelingen 
aan boord. (BS)

Schepen gezocht
LILLE

Voor een scheepvaartevenement 
op 29 en 30 mei in het Franse Lille 
(Rijsel) zoeken de organisatoren nog 
oude, gerestaureerde binnenschepen. 
Contactpersoon is Daniël Moons, 
moving.daniel@gmail.com of 0032-
498-797-370. (SK)
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WWW.JRRECRUITMENT.NL
JR Shipping is een vooruitstrevende rederij. En dus een aantrekkelijke werkgever. Want JR Shipping werkt met de nieuwste schepen en techniek. Een wereld 

waarin ambitieuze o�  cieren zich thuis voelen. Zeker met het oog op de mogelijkheden om carrière te maken. En natuurlijk de gunstige werkschema’s. Ontdek onze 

voorsprong dagelijks via ons nieuwe weblog jrrecruitment.nl. Over vooruitziende blik gesproken!

Heb jij een vooruitziende blik?
       Kies dan voor een carrière bij JR Shipping.

Broekman Group is een grote internationale logistieke dienstverlener 

in onder andere de haven van Rotterdam. Met onze vier divisies zijn wij 

op logistiek gebied tot alles in staat. Naast opslag bieden wij vervoer 

over de weg, per spoor, door de lucht en over water aan. Met onze eigen 

terminals in zowel Rotterdam als het zuiden van Nederland zijn wij een 

speler van formaat binnen de logistieke wereld.

LOGISTICS

SPECIAL PRODUCTS

SHIPPING

AUTOMOTIVE

Jij hebt talent?
www.broekmantalent.nl

Voor Broekman Inland Shipping zijn wij momenteel op zoek naar een:

Kapitein binnenvaart
Wat ga je doen?
Als kapitein op één van onze cement-siloschepen vaar je tussen Neder-

land en Duitsland om lading op de gewenste plaats van bestemming af 

te leveren. Je bent de schakel tussen onze binnendienst en het schip om 

onze klanten op de best mogelijke manier te bedienen. 

Wie ben je?
Je bent in het bezit van een Rijnpatent tot Neuss en een radarpatent. 

Daarnaast ben je in het bezit van een geldig marifooncertificaat. 

Pro-activiteit, ambitie en kennis van zaken staan bij jou hoog in het 

vaandel.

Wat vind je bij ons?
Een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving en een posi-

tieve werksfeer. Daarnaast kan  je werkgerelateerde opleidingen volgen 

en bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens het CAO van de 

Rijn- en binnenvaart. 

Ben je geïnteresseerd?
Mail dan je CV met korte motivatie naar talent@broekman-group.nl. Voor 

meer informatie over de functie kan je contact opnemen met de heer 

Jan Hartman op telefoonnummer +31 6 10915480.

www.tos.nl dé maritieme vacaturesite

Kom bij ons aan boord!
Werken voor kortere en langere tijd. Werken op 

één van onze vaste projecten in binnen- en 
buitenland. TOS biedt gevarieerd werk, goede 

arbeidsvoorwaarden, een goed verzekeringspakket 
en een snelle marktconforme betaling. Kijk op 

onze site voor meer vacatures of bel ons!

Rotterdam Waalhaven O.Z. 77 (+31)10 - 436 62 93
Vlissingen Boulevard Bankert 308 (+31)118 - 44 09 11

TOS is ook gevestigd in Polen, Tsjechië en Oekraïne. 

Navigeer je carrière Zeevaart
HWTK’s alle schepen• 
Rotterdamse haven
HWTK’s alle schepen• 
1e STM zware lading • 
ervaring
Multicatschipper • 
wereldwijd
ASD Kapitein• 
Maritieme Offi cieren• 
vast contract behoort 
tot de mogelijkheden
2e WTK alle schepen• 

Walfuncties
Engineer buitenland• 
Nautische Maroff• 
Logistic Engineer • 
(Rotterdam)

Bagger
HWTK• 
Toezichthouder • 
baggerwerken

Offshore
1st Electrician• 
Maroff JDPO• 
HWTK + 2e WTK • 
alle schepen
STM, supply-ervaring• 
STM, anchorhandling• 
Kapitein SDPO• 

Binnenvaart
Divers afl ospersoneel • 
gezocht

Kijk op www.tos.nl
voor meer vacatures!

Lowland Marine & Offshore is gespecialiseerd in ship, rig & 
crew management. Voor diverse opdrachtgevers zoeken wij 
bemanningsleden voor de internationale scheepvaart:

 Kapiteins

 1e Stuurlieden

 HWTK’s all ships

 2e WTK’s all ships

 Maritiem Offi cieren

 Scheepskoks

Beschikt u over de juiste papieren en heeft u interesse in één 
van deze functies? Stuur dan uw sollicitatie met CV naar
Lowland Marine & Offshore, postbus 3036, 
2130 KA Hoofddorp of mail naar info@lowland.com. 
Meer informatie? Bel: +31(0)88 557 01 01.

 Stuurlieden Zeesleepvaart

 Matroos-motorman

 Multicatshippers

 HWTK < 3000 kw

 Crew Managers

YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT

Lowland Marine & Offshore is onderdeel van de Lowland International Group. 

www.lowland.com

VAN VOORDEN GIETERIJ BV

Van Voorden ontwerpt, produceert
en repareert scheepsschroeven en
straalbuizen voor de maritieme
markt. Tevens produceren wij hoog-
waardig industrieel gietwerk voor
o.a. de baggerindustrie zoals pomp-
huizen, dubbelwandige pijpleidin-
gen, waaiers en diverse slijtstukken.
Vrijwel de gehele mondiale bagger-
vloot maakt gebruik van onze pro-
ducten.
Wij zoeken continu naar mogelijkhe-
den om producten en processen te
verbeteren. Met deze benadering
heeft de onderneming met name in
het segment van hooggelegeerde
materialen een sterke marktpositie
verworven. Al onze technisch hoog-
waardige producten worden met
veel trots en jarenlange ervaring
door onze vakmensen geprodu-
ceerd.

Wij zoeken een ambitieuze en gedreven

Verkoper Buitendienst
Binnenvaart

Wat ga je doen?
Je onderhoudt de primaire contacten met onze klanten in de
binnenvaart voor zowel nieuwe schroeven als reparatie
schroeven. Door intensief contact kennen wij onze (potentiële)
klanten waardoor wij offertes op maat aan kunnen bieden.
Verder ben je samen met collega's verantwoordelijk voor de
opbouw van het verkoopgebied van Van Voorden en ben je
constant op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden. De binnen-
vaart is een wereld met een specifieke cultuur, uit ervaring is
gebleken dat relatiebeheer van groot belang is binnen deze
branche. Uiteraard krijg je een gedegen interne scholing en
wordt je actief ondersteund in de dagelijkse praktijk. 

Wat vragen wij?
- Technische opleiding op MBO niveau
- Affiniteit met de binnenvaart
- Commerciële ervaring, bij voorkeur in een technische 

omgeving
- Een flexibele instelling

Wat bieden wij?
- Een prima salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

zoals een auto en een telefoon van de zaak. 
- Een prettige, informele werksfeer. 
- Ruimte om je te ontwikkelen binnen een hecht team.

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende vacature? Stuur ons
dan een sollicitatiebrief of e-mail met cv zodat wij de mogelijk-
heden kunnen bespreken. 

Van Voorden Gieterij BV
Afd. P&O

T.a.v. mw. I. Wiss
Postbus 67

5300 AB Zaltbommel
Tel: 0418-571200 

E-mail: personeelszaken@vanvoorden.nl
Internet: www.vanvoorden.nl
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De naadloos getrokken pijp die in 1888 was uitge-
vonden, werd in de zee- en binnenvaart met open 
armen ontvangen. Hij leverde de oplossing voor het 
eeuwige probleem van de laadmasten. De krachten 
op dit laadgerei zijn groot en vooral de buigmomen-
ten bij zware ladingen deden houten laadmasten 
breken en de gelaste pijpen op de las scheuren. Zo 
groot was de vreugde dat het woord ‘Mannesmann-
pijp’ nog steeds gelijk staat aan een naadloze pijp 
van voldoende omvang om te dienen als laadmast 
of meerpaal.

Op 18 september 1888 patenteerde de ijzer- en staalreus 
Mannesmann deze uitvinding. De aanvraag is niet al te 

ingewikkeld. Het laat een massieve staaf staal zien die in 
vaktermen een billet wordt genoemd en die door de hoog-
ovens in diverse maten wordt geleverd. Deze staaf wordt 
tussen twee min of meer tonvormige rollers gemangeld. 
De wentelingsas van de rollers loopt niet helemaal paral-
lel aan de as van de ruwe staaf, maar maakt een kleine 
hoek van een graad of 6. De druk die op de staaf wordt 
uitgeoefend doet de interne treksterkte van het staal over-
schrijden. Dit maakt dat er (ter hoogte van de rollers) in het 
centrum van de staaf een zwakke plek ontstaat met vele 
scheurtjes. In deze zwakke plek wordt een metalen doorn 
gedreven. Dit is een continu proces. De staaf wordt tussen 
de rollers doorgeduwd, raakt verzwakt in het centrum en 
wordt op dat moment verwijd door de aanwezigheid van 

de doorn. Op deze wijze ontstaat 
er een buis rondom de doorn. Het 
hangt daarbij van de bevestiging 
van de doorn af hoe lang de op 
deze wijze gefabriceerde buis 
kan worden. Als de doorn op een 
dunne staak is bevestigd van zes 
meter lengte, dan kan de buis nooit 
langer worden dan zes meter. De 
staak waarop de doorn is bevestigd 
moet vanzelfsprekend dunner zijn 
dan de inwendige diameter van de 
naadloze buis. Omdat de doorn 
met moeite in de stalen billet wordt 
gedreven is ook de kracht op deze 

dunne staak aanzienlijk en dit beperkt de lengte van de 
ophanging van de doorn.

Vervolgbewerkingen
Dit is geen probleem want er bestaan verschillende vervolg-
bewerkingen die van dikke buizen dunne buizen kunnen 
maken. Daarbij worden ze vanzelf ook langer. Bij alle 
methoden wordt een dikke buis door een mal met een 
steeds kleiner wordende diameter getrokken. Worden er 
geen al te hoge eisen gesteld dan bestaat de mal uit slechts 
een enkel taps toelopend gat met uiteindelijk de gewenste 
buitendiameter.
De binnendiameter is daarbij moeilijk in de hand te houden 
en deze hangt af van de oorspronkelijke afmetingen van 
de buis, de helling van het tapser worden en de wrijvings-
krachten. Dit heet het ‘vrije trekken’ van een pijp. Worden 
er hogere eisen gesteld aan de binnendiameter dan wordt 
er tijdens het pijptrekken een draad met de gewenste bin-
nendiameter in de toekomstige pijp meegevoerd.
Deze methode heeft twee nadelen: de pijp kan slechts zo 
lang worden als de draad lang is en de draad moet na het 

trekken weer worden verwijderd uit de pijp. 
Het voordeel is, dat de binnendiameter exact 
in de hand is te houden, wat van belang is 
in bijvoorbeeld de hydrauliek.

Grote lengte
Een tweede methode kent geen nadelen van 
de meegevoerde draden en komt toch op 
ongeveer gelijke resultaten uit door een plug 
van de gewenste pijp-binnendiameter op te 
nemen aan het einde van de mal. De mal 
zelf zorgt voor de gewenste buitendiame-
ter. Ofschoon de resultaten goed zijn, wordt 
deze methode vanwege z’n traagheid weinig 
toegepast. Door de starre bevestiging van 
de plug wordt het de ‘vaste plug methode’ 
genoemd.
Later is uitgevonden dat het niet per se nood-
zakelijk is dat de plug op z’n plaats wordt 
gehouden. Als een plug los in de ruwe pijp 
wordt ingebracht blijft deze door wrijvings-
krachten vanzelf op z’n plaats hangen, daar 
waar de diameter van de pijp verandert. Een 
enorm voordeel is, dat hiermee pijpen zijn 
te trekken van zeer grote lengten, desge-
wenst totaan 300 meter, voor zover deze 
nog te transporteren en te behandelen zijn. 
Het nadeel is, dat de resultaten lichtelijk 
onvoorspelbaar worden. De meest recente 
verfijning bestaat uit een plug die door een 
staaldraad op z’n plaats wordt gehouden en 
is daarmee een compromis tussen de laatste 
twee methoden.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Naadloze pijp

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• Billets (ruwe onbewerkte staven 
metaal) zijn niet de meest inte-
ressante voorwerpen ter wereld. 
Voor de fabricage van naadloze 
pijp zijn zij evenwel onontbeer-
lijk.

• Zoals bij alle patentaanvragen laten ook 
deze drie afbeeldingen goed zien hoe het 

fabricageproces werkt.

techniek

Van Kessel heeft een methode ont-
wikkeld om het gedrag te voorspel-
len van op luchtkussens drijvende 
mega-floaters. De methode toont dat 
luchtkussens grote voordelen heb-
ben voor mega-floaters, die tot nu 
toe werden ontworpen en gebouwd 
met vaste bodems.
Mega-floaters zijn geschikt voor 
gebruik als drijvende landingsbaan, 
stadswijk of offshore-terminal voor 
bijvoorbeeld Aziatische steden als 
Singapore, Hongkong en Tokio. In 
Europa heeft Monaco belangstel-
ling. De Amerikanen denken aan een 
militaire toepassing, een drijvende 
mobiele luchtmacht- en marinebasis 
in de oceaan.
‘De bouw van mega-floaters heeft 
een kleinere impact op het milieu 
dan landwinningsprojecten’, zegt 
Van Kessel. ‘Ze zijn bovendien 
ongevoelig voor aardbevingen en 
kunnen relatief snel en goedkoop 
worden aangelegd, onafhankelijk 
van zeediepte en aard van de zee-
bodem.
Van Kessel onderzocht de mogelijk-
heden van een mega-floater zonder 
bodem, een soort omgekeerde schoe-
nendoos, waarin de lucht opgesloten 
zit. ‘Het is een goede oplossing en 
supersimpel. De golven slaan tegen 
de zijkanten van de staalconstructie, 
maar rollen er vervolgens onderdoor, 
de bewegingen van de constructie 
zijn klein omdat er geen bodem in 
zit. Ze drukken alleen de lucht een 
beetje samen. Omdat de luchtdruk in 
de hele luchtkamer toeneemt, worden 
de krachten over een groot oppervlak 
verdeeld en blijft de mega-floater 

rustig liggen. De golven komen aan 
de andere kant van de constructie 
gewoon weer tevoorschijn.’

Hoeveel het rollen en stampen hier-
door precies vermindert hangt af van 
de constructie, maar het scheelt aan-
zienlijk. Wanneer er één grote lucht-
kast onder de constructie zou zitten, 
met smalle zijwanden, neemt de door 
golfslag veroorzaakte beweging zelfs 
met 96 tot 98 procent af.
In de praktijk zijn echter bredere 
zijbeunen nodig om de stabiliteit te 
garanderen. Daarnaast zijn er waar-
schijnlijk verschillende luchtkamers 
nodig, waardoor het absorberende 
effect ook nog wat vermindert. Een 
afname van vijftig tot zeventig pro-
cent van de torsiekrachten die de 

golven op de constructie uitoefenen 
is echter haalbaar.
Belangrijk daarbij is, dat de zijwan-
den diep genoeg onder water steken 
om de lucht onder alle omstandig-
heden vast te kunnen houden. ‘Het 
luchtkussen hoeft dan niet te worden 
bijgevuld, zoals op een luchtkamer-
schip of hovercraft.’
Uit de door Van Kessel gemaakte 
berekeningen blijkt dat een mega-
floater met luchtkussens golfhoogtes 
van tien tot twintig meter aan kan.
Mega-floaters met een vaste bo-
dem kunnen dat niet. Die moeten 

op open zee door golfbrekers worden 
beschermd. 

Nadelen
Nadeel van een bodemloze con-
structie is de lagere stabiliteit en 
het feit dat bewegingen minder goed 
gedempt worden. Wanneer de con-
structie uit balans wordt gebracht, 
blijft hij langer doorslingeren. ‘Wan-
neer de boeg van een schip naar 
beneden duikt, remt de weerstand 
van het vlak de beweging af. Een 

luchtkussen dempt zo’n beweging 
natuurlijk minder, maar die wordt in 
principe ook niet opgetild, die komt 
in principe niet in beweging.’
Een ander nadeel van een constructie 
zonder bodem is dat de ruimte in de 
constructie beperkt is, je kunt er niets 
of weinig in stoppen. Alles moet op 
het dek van de constructie worden 
gebouwd. 

Drijvende Polderbaan
Van Kessel onderzocht ook de haal-
baarheid van een 3,8 kilometer lange 
mega-floater, de lengte van de Pol-

derbaan op Schiphol. Het blijkt dat 
zo’n constructie sterk genoeg kan 
worden gemaakt om in een baai te 
leggen, zoals bij Singapore.
De Japanners bouwden in 1999 al 
eens een 1000 meter lange experi-
mentele drijvende landingsbaan in 
de baai van Tokio, die door golf-
brekers moest worden beschermd. 
Het experiment toonde aan dat er 
weinig verschil bestaat tussen een 
landingsbaan met een vaste onder-
grond en een drijvende.

Veiligheid
Hoewel één grote luchtkamer het 
effectiefst is, zijn voor de veilig-
heid meerdere luchtkamers gewenst. 
Anders zou de constructie kunnen 
zinken wanneer via een gat in het 
dek of een zijwand de onder druk 
staande lucht naar buiten spuit.
Van Kessel denkt dat dit te onder-
vangen is door in de luchtkamer 
verticale schotten te plaatsen, die 
het wateroppervlak doorsnijden 
wanneer het schip dieper komt te 
liggen, zodat gescheiden comparti-
menten ontstaan. Een andere optie 
is om verschillende luchtkamers 
te bouwen en die via afsluitbare 
doorlaten met elkaar te verbinden. 
Onder normale omstandigheden kan 
de lucht overal heen. Bij een calami-
teit kan de beschadigde luchtkamer 
worden geïsoleerd. 
Van Kessel werkt sinds september 
bij SBM offshore in Schiedam. SBM 
ontwikkelt en levert offshoreter-
minals en andere offshore-instal-
laties, waaronder drijvende opslag 
en productie units voor olie en gas. 
SBM Offshore is een van de markt-
leiders op dit gebied en sponsorde 
het onderzoek. Mogelijk leiden de 
bevindingen van Van Kessel tot 
nieuwe ontwerpen voor offshore-
installaties.

• Assemblage van een op mega-
floaters gebouwde landingsbaan 
in de baai van Tokio.

Vinding kan leiden tot nieuwe ontwerpen voor offshore-installaties

Luchtkussen maakt drijvend
mega-eiland stormbestendig
Door Hans Heynen

‘Mega-floaters’, extreem grote drijvende construc-
ties, hebben aanzienlijk minder last van golfbe-
lastingen als ze op een luchtkussen drijven. Een 
luchtkussen onder de constructie verdeelt de golf-
belastingen over een groot oppervlak en zorgt er-
voor dat de golven vrij onder de constructie door-
lopen zonder deze op te tillen. Dat blijkt uit een 
promotie-studie van scheepsbouwkundige Jan 
van Kessel, die vorige week aan de TU-Delft pro-
moveerde.

Vier kilometer lange
landingsbaan kan ook

• De constructie lijkt een beetje op een omgekeerde schoenendoos. 
(Illustraties Jan van Kessel)

• Dwarsdoorsnede van een mega-
floater met luchtkast, waarop goed 
te zien is hoe de constructie de 
golven de ruimte geeft.

DELFZIJL

Datema uit Delfzijl heeft het 
prijswinnende ENCTrack-systeem 
flink aangepast om tegemoet te 
komen aan de bezwaren van de 
United Kingdom Hydrographic 
Office (UKHO) en de daaraan ge-
lieerde hydrografische diensten.

Het conflict over de manier van af-
dracht van de licentierechten is hier-
mee bijgelegd. De UKHO weigerde 
vorig jaar elektronische kaarten voor 
ENCTrack beschikbaar te stellen. Da-
tema kan nu alsnog een compleet pak-
ket elektronische kaarten aanbieden. 
Dat is belangrijk, want vanaf juli dit 
jaar moeten alle nieuwe passagiers-
schepen boven 500 ton en tankers 
boven 3000 ton zijn uitgerust met 
elektronische kaartsystemen.
Het ENCTrack-systeem bevat in prin-
cipe alle elektronische kaarten, maar 
een schip betaalt pas licentierechten 
over een kaart wanneer het dat kaart-
gebied binnen vaart. Met behulp van 
een GPS en een Iridium-verbinding in 
een kastje op het schip, kan Datema 
de scheepspositie precies bijhouden. 
Het systeem registreert echter niet het 
openen van een elektronische kaart 
voor de routeplanning. De UKHO 
en haar bondgenoten binnen het 
IC-ENC, het Internationale Cen-
trum voor Elektronische Navigatie 

Kaarten, vonden dat onacceptabel. 
De met het Noorse Primar samen-
werkende hydrografische organisa-
ties zijn wel akkoord met het systeem 
van Datema, met name omdat het de 
veiligheid aan boord vergroot. Wan-
neer een schip plotseling een andere 
route moet gaan varen of vanwege 
slecht weer de koers moet wijzigen 
heeft het immers altijd de benodigde 
kaarten aan boord.

Examen
In de aangepaste versie worden zowel 
elektronische kaarten van Primar als 
van IC-ENC aangeboden. Datema is 
daarbij aangesteld als officieel distri-
buteur (Value Added Reseller) van 
IC-ENC, waarin de hydrografische 
diensten van 28 landen samenwerken. 
Datema was al officieel distributeur 
van de kaarten van de zestien bij 
Primar aangesloten nationale hy-
drografische diensten. In het nieuwe 
systeem worden de kaarten van IC-
ENC en Primar ENC voor een vaste 
prijs aangeboden.
‘We moesten een pittig technisch exa-
men afleggen bij IC-ENC om offici-
eel distributeur te kunnen worden’, 
zegt Willem Amels van Datema. ‘Als 
distributeur hebben we een speciale 
afspraak gemaakt waarbij we een 
grote hoeveelheid licenties afnemen 
voor een zeer scherpe prijs, twee tot 

drie keer voordeliger dan voorheen. 
Daar zit een stukje financieel risico 
in voor ons, maar dat nemen we voor 
lief.  We kunnen nu een compleet pak-
ket leveren voor een scherpe prijs.’
Datema ziet de ENCTrack voor een 
vaste prijs als een voorlopige oplos-
sing, maar wil uiteindelijk het ori-
ginele concept van ENCTrack weer 
op de markt brengen. Dan moeten 
de twee regionale distributeurs van 
elektronische kaarten in Europa, Pri-
mar en de UKHO echter wel eerst 
overeenstemming bereiken over een 
gezamenlijke licentiepolitiek.

Digitale catalogus
UKHO heeft in december een alter-
natief systeem in de markt gezet, de 
Admiralty e-Navigator. Het is vol-
gens de UKHO een geïntegreerde 
digitale catalogus waarmee reizen 
kunnen worden gepland. De e-Navi-
gator bevat alle papieren en digitale 
informatie die daarvoor nodig is. De 
e-Navigator kijkt welke elektroni-
sche kaarten voor een passage nodig 
zijn en vergelijkt die met de kaarten 
aan boord. Vervolgens kunnen ont-
brekende kaarten worden besteld. 
(HH)

www.enctrack.com
www.ukho.gov.uk

www.datema.nl

Datema past ENCTrack aanSatelliettelefoonkaart
ROTTERDAM

Radio Holland Connect heeft 
voor bemanningsleden van 
schepen een nieuwe prepaid 
belkaart op de markt gebracht.

De kaart kan worden gebruikt op 
het VSAT-netwerk van Radio Hol-
land. Om de kaarten aan boord te 
gebruiken moet een van de boord-
telefoons als kaarttelefoon worden 
aangewezen. Een kaartgebruiker kan 
dan op deze telefoon een kort num-
mer draaien, waarna hij binnenkomt 
op een voice-portal (stemcomputer) 
van Radio Holland. Die vraagt het 
nummer van de belkaart, waarna 
de kaartgebruiker zijn beltegoed 
te horen krijgt. Vervolgens kan de 
gebruiker het gewenste telefoon-
nummer draaien en wordt hij of zij 
doorverbonden. De belkaart is een 
virtuele kaart. (HH)

‘Elektronisch melden
verloopt goed’
ROTTERDAM

De eerste ervaringen met de 
elektronische meldplicht sinds 
1 januari in Nederland en op 
de Rijn zijn positief. Dat meldt 
Bureau Telematica Binnenvaart 
(BTB).

‘Het gaat eigenlijk in de meeste ge-
vallen goed’, meldt het BTB. ‘Bu-
reau Telematica en de BICS Help-
desk zijn wel gebeld door enkele 
schippers bij wie het mis ging. De 
elektronische melding van reis- en 
ladinggegevens kwam dan niet of 
niet correct aan op een verkeerscen-
trale. Soms lag de oorzaak in een 
technisch probleem. In dat soort ge-
vallen biedt de BICS Helpdesk een 
uitweg. In andere gevallen bleek de 
schipper zich niet correct of onvol-
ledig gemeld te hebben, omdat men 
niet goed was geïnformeerd.’

(BICS Helpdesk: tel.: 010-288 6390, 
fax 010-288 6391, GSM-fax 010-
202 5505). (EvH)

Geert van Keer
voorzitter CCR
STRAATSBURG

België is tot en met 31 december 
2011 voorzitter van de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart. De 
Belg Geert van Keer is benoemd 
tot voorzitter. 
Frankrijk bekleedt deze periode het 
vicevoorzitterschap en heeft op die 
post mevrouw Edwige Belliard be-
noemd. (HH)

Aardgasmotoren
voor veerboten
ALMERE

MItsubishi Heavy Industries Europe 
uit Almere levert acht aardgasmoto-
ren (GS16R-MPTK) van 900 kW bij 
1500 toeren en vier dieselmotoren 
(S12R-MPTA) van 1110 kW bij 
1500 toeren voor vier nieuwe 122 
meter lange Noorse veerboten voor 
Fjord1 MRF. 
Elk schip krijgt twee aardgasmoto-
ren en één dieselmotor. Het gaat in 
alle gevallen om generatormotoren. 
De schepen krijgen elk twee elek-
trisch aangedreven roerpropellers 
van 1000 kW. Ze worden gebouwd 
bij Scheepswerf Remontowa in Po-
len en moeten tussen januari 2010 
en augustus 2010 in de vaart komen. 
Het gaat om de Moldefjord, Fannef-
jord, Romsdalsfjord en Korsfjord. 
(HH)

BRUSSEL

Het Europese satelliet- en 
plaatsbepalingssysteem Galileo, 
dat zes jaar geleden al klaar had 
moeten zijn, wordt nu gedeelte-
lijk operationeel in 2014.

Galileo, dat de tegenhanger 
moet worden van het momenteel 
ook in Europa veel gebruikte Ameri-
kaanse GPS, zal ook voor de scheep-
vaart zeer belangrijk worden, omdat 

het met grote precisie de plaats kan 
bepalen waar een schip zich bevindt. 
De Europese Commissie heeft in-
middels de bedrijven geselecteerd 
die de satellieten mogen bouwen 
en lanceren en de ondersteunende 
diensten van het nieuwe systeem 
zullen leveren. 
De belangrijkste order gaat naar 
het Duitse OHB System AG, dat 

veertien satellieten mag bouwen. 
Daarmee is 566 miljoen euro. De 
overige veertien satellieten worden 
gebouwd door OHB of EADS-doch-
ter Astrium. Het Europees Ruim-
tevaartagentschap (ESA) neemt 
daarover binnenkort een beslissing. 
De satellieten worden in de ruimte 
gebracht door Russische Sojoez-ra-
ketten, die telkens twee satellieten 
vervoeren, en door Ariane 5-raket-
ten. (JS)

Galileo in 2014

DRECHTSTEDEN

De regio Drechtsteden heeft de 
Proeftuin Maritieme Innovatie 
in het leven geroepen.

Het initiatief is bedoeld om de eco-
nomische positie van bedrijven in de 
maritieme cluster in de regio Drecht-
steden (Plus Regio) te versterken. 
Het Drechtstedenbestuur stelt voor 
de proeftuin de komende drie jaar 
in totaal 300.000 euro beschikbaar. 
In de proeftuin worden collectieve 
innovatieprojecten zoveel mogelijk 
met studenten van het MBO, HBO 
en de universiteit of kennisinstel-
lingen geïnitieerd en uitgevoerd.
Sliedrecht had rond project ’t Plaatje 

al in 2007 het voortouw genomen tot 
versterking van de innovatie in het 
maritieme cluster van de Drechtste-
den. Naast het Drechtstedenbestuur 
dragen ook private partijen finan-
cieel bij. Inmiddels is ook een fi-
nanciële bijdrage van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) aangevraagd.
Met ’t Plaatje als aanleiding hebben 
de gemeente Sliedrecht, de Drecht-
steden, Werkgevers Drechtsteden 
(WD) en de Kennisalliantie Zuid-
Holland, vorig jaar de businesscase 
Proeftuin Maritieme Innovatie laten 
uitwerken door HME.
De projecten zijn laagdrempelig van 
opzet en staan open voor ondernemers, 

onderwijs, overheid en branche-orga-
nisaties. HME heeft potentiële projec-
ten vanuit de markt geïnventariseerd 
en daar partners in het onderwijs bij 
gezocht. Het maritieme cluster strekt 
zich verder uit dan de bestuurlijke 
regio Drechtsteden. Daarom staat de 
proeftuin ook open voor bedrijven van 
buiten de Drechtsteden. De interesse 
vanuit het bedrijfsleven is groot; HME 
kreeg al diverse projecten uit de re-
gio aangeboden, waarmee direct kan 
worden begonnen. (JCK)
Meer informatie over de Proeftuin 
Maritieme Innovatie: Koen van 
Leeuwen, projectleider innovatie 
HME (T: 010-44 44 333 of E: kl@
hme.nl).

Proeftuin om maritieme innovatie te versterken

AALST (B)

De cutterzuiger Zheng He van het 
Vlaamse baggeraar Jan De Nul is 
vorig weekend op scheepswerf 
Uljanik Brodogradiliste in Pula 
(Kroatië) te water gelaten.

De Zheng He is het zusterschip van 
de vorig jaar augustus opgeleverde 
Ibn Battuta. Het is tweede van vier 
grote zelfvarende cutterzuigers met 
een totaal geïnstalleerd dieselvermo-
gen van 23.520 kW die De Nul heeft 
besteld bij deze scheepswerf. 
De overige twee cutterzuigers uit de-
ze reeks zijn de Fernão de Magalhães 
en de JDN8067. Alle vier maken 
ze deel uit van het investeringspro-
gramma 2007-2011 ter waarde van 
1,8 miljard euro. Op dezelfde dag 
werd de kiellegging van het zuster-

schip Fernão de Magalhães gevierd. 
De oplevering van de Zheng He (138 
x 26 meter) volgt in de loop van dit 
jaar. De Fernão de Magalhães en 
de JDN8067 worden in de loop van 
2010-2011 gebouwd.
Om te kunnen voorzien in de toe-
nemende vraag, blijft Jan De Nul 
investeren in vlootuitbreiding. Het 
eigen departement design en engi-
neering ontwerpt zelf nieuwe sche-
pen, die op scheepswerven overal ter 
wereld worden gebouwd. Bovendien 
levert Jan De Nul Group de bag-
gerspecifieke uitrusting zelf aan de 

scheepswerf, wat niet gebruikelijk 
is in de baggerwereld. Die bagger-
uitrusting wordt binnen het bedrijf 
ontworpen en in Aalst vervaardigd 
en gemonteerd. Dankzij het investe-
ringsprogramma, dat loopt tot 2011, 
wordt de uit 42 schepen bestaande 
vloot uitgebreid met meer dan twin-
tig nieuwe schepen.
De cutterzuiger Zheng He is het eer-
ste schip dat in 2010 te water ging. 
Vorig jaar gingen twaalf schepen te 
water, waarvan twee in Spanje (het 
valpijp- en mijnbouwschip Simon 
Stevin en de 46.000 kuub grote 
sleephopperzuiger Leiv Eiriksson), 
één in Kroatië (de zelfvarende cut-
terzuiger Ibn Battuta) en negen in 
China (een splijthopperzuiger, vijf 
splijtbakken en drie werkboten). 
(JCK)

Cutterzuiger Zheng 
He voor Jan de Nul te 
water in Pula
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Tarbotkoorts

URK

ijsselmeer
Slechts vier aanvoerders zetten 
vorige week voor 21.332 euro aan 
vis in de Urker afslag. De hoogste 
besomming bedroeg 9800 euro.

De roofvis bestond uit 456 kilo 
snoekbaars voor 10,10, 1172,5 
kilo snoekbaars voor 6,87, 24,5 
kilo grote snoek voor 2,68, 18 kilo 
snoek mix voor twee euro en 223,5 
kilo rode baars voor gemiddeld 3,37 
per kilo.
Aan witvis was er 787,5 kilo voorn 
voor 0,95, 9290,5 kilo grote blei voor 
0,55, 245 kilo middel voor veertig 
cent en 1513 kilo kleine blei voor 
twintig cent. Hekkensluiters waren 
2721 kilo bot voor 0,52 en 22 kilo 
krab voor zes euro. (WBV)

Met de plaatselijke Biddag op 
woensdag 10 februari in het 
vooruitzicht viste een deel van 
de vloot wat langer door, waar-
door het accent verschoof van 
de vrijdagmarkt (5793 kisten) 
naar de maandagveiling (9565 
kisten). Het overgrote deel van 
de Urker kotters blijft de ko-
mende week in de haven. Het 
aanbod van de volgende week 
moet dan ook komen van wat 
overweekse en al of niet bui-
tenlandse andere aanvoerders. 
De totale aanvoer was 16.375 
kisten met een opbrengst van 
ruim 1,5 miljoen euro.
Het meest opvallend was de aan-
zienlijke vermindering van het 
tongaanbod, doordat enkele gro-
tere aanvoerders ontbraken. Van 
de overigen bleef het vangstre-
sultaat vrijwel gelijk, met als 
grootste vangst 3200 kilo. Veel 
invloed op de prijzen had het 
kleinere aanbod niet. Vrijdag 
vertoonde het marktbeeld even 
een lichte neiging tot stijgen, 
maar tijdens de middagveiling 
gingen de prijzen weer wat 
omlaag. Maandag waren de 
noteringen nog iets lager. In het 
algemeen verliep de tonghandel 
vrij rustig.
Anders verging het de tarbot. 
Het aanbod was bijna de helft 
kleiner dan vorige week. Tij-
dens de laatste veiling voor de 
middagpauze van vrijdag sloeg 
de ‘tarbotkoorts’ toe met prijs-
stijgingen van soms 1 euro per 
kilo tegelijk. De hoogste prijzen 
lagen nog 1,60 tot 2 euro per 
kilo hoger dan de vermelde dag-
noteringen. Maandag liepen de 
prijzen nog verder op, zij het dat 
het marktbeeld rustiger was.
De handel in griet was minder 
spectaculair, al werd die wel 
duurder dan vorige week.
De scholaanvoer ging met 1200 
kisten omhoog, mede dankzij 
een kotter met 850 kisten die 
de voorgaande weken niet had 
gevist. Het marktbeeld was vrij 
rustig, alleen de schol 1 vertoon-
de vrijdag enkele pieken van 
1,70 en 1,60. De andere soor-
ten bleven heel dichtbij de dag-
gemiddelden. Vrijdag trokken 
de prijzen wat aan ten opzichte 
van vorige week. Maandag 
kon alleen de schol 4 bijna het 
prijspeil van vrijdag handhaven, 
de andere soorten gingen weer 
terug naar het inmiddels ver-
trouwde lage niveau. Blijkbaar 
bracht de te verwachten kleine 
aanvoer van de komende week 
geen grotere belangstelling van 
handelszijde teweeg.
De scharprijs werd enigszins op-
geschroefd door wat duurdere 
partijen uit de Oostzee. Voor de 
Noordzeeschar bleven de prijzen 
gelijk of iets lager dan vorige 
week (0,57). Het aanbod bleef 
gelijk, net als dat van de bot, die 
vrijdag iets opliep maar maan-
dag weer omlaag ging.
De kabeljauwaanvoer uit de 
Noordzee was evenals vorige 
week tamelijk groot. De vangs-
ten per kotter verschillen van 
enkele kilo’s tot 50 kisten.
De toch al matige prijspeil van 
de laatste maanden werd er niet 
beter op met de noteringen van 
maandag als dieptepunt. Er was 
veel kabeljauw uit de Oostzee, 
mede door de aanvoer op dinsdag 
(546 kisten), die door weer- en 
wegomstandigheden niet op tijd 
kon zijn voor de maandagmarkt. 
In vergelijking met de aanvoer-
dagen dinsdag en maandag was 
de opbrengst van vrijdag nog 
redelijk. De kabeljauwaanvoer 

bestaat hoofdzakelijk uit de 
kleinste maten 5 en 6.
Het overgrote deel van de poon-
aanvoer bestond uit grauwe 
poon, de prijzen van de geringe 
hoeveelheid rode poon werden 
alleen volledigheidshalve ver-
meld. Datzelfde is van toepas-
sing op de Noorse kreeft en 
zeeduivel. Van de rog bestond 
het grootste de uit de soorten rog 
3 glad en rog 3 ruw  Ze kostten 
vrijdag respectievelijk 2,30 en 
1,53, maandag werd dat 1,80 
en 1,58.

De weekresultaten bleven rede-
lijk tot goed. De tongvangst blijft 
de basis voor een behoorlijke 
weekbesomming, wie het voor-
namelijk van schol moet hebben 
heeft heel veel vis nodig om een 
‘weekje’ te maken.

De aanvoer bestond uit: 66.614 
kilo tong, 5170 kilo tarbot, 5228 
kilo griet, 2433 kilo tongschar, 
659 kilo kreeft, 178 kilo ham/
zeeduivel, 10.161 kisten schol, 
893 kisten schar, 815 kisten bot, 
457 kisten kabeljauw (Noord-
zee), 1482 kisten kabeljauw 
(Oostzee), 292 kisten wijting, 
44 kisten rog, 40 kisten poon, 
1088 kilo krabben, 390 kilo 
wulken.

Gemiddelde prijzen:

tong:                       vrijdag   maandag
groot  10,74 10,69 
grootmiddel  11,67 11,32
kleinmiddel  11,91 11,61
klein I  11,17 10,60
klein II  8,75 8,67   
tarbot: 
super  26,60  29,65
1  20,61 23,68
2  18,17 18,18   
3  16,60 17,36
4  16,24 17,91
5  12,84 14,17
6  5,68 5,89
griet:
super  10,67 10,66
1  8,44 8,83
2  6,23 6,41 
3  2,85 2,81 
tongschar:
2  5,11 5,61
3  3,45 3,33
Noorse kreeft:
1 kl.  5,52 -,--
2  4,30 4,86
2 kl.  3,52 2,98
3  3,34 2,34
staartjes  -,-- 4,12
zeeduivel:
2  -,-- 6,55
3  6,24 5,80
4  5,16 5,39
5  3,00 3,17
schol: 
1  1,50  1,34
2  1,14 1,01
3  1,25 1,13
4  1,30 1,28
schar:  0,62 0,64
bot:  0,50 0,42
kabeljauw (Noordzee):
1  2,00 1,86
2  2,16 2,10
3  2,20 1,92  
4  2,20 1,70
5  1,86 1,35
6  1,22 1,13
kabeljauw (Oostzee):
1  1,80  1,47 
2  1,92 1,62
3  2,10 1,46
4  2,32 1,60
5  2,00 1,39
6  1,25 1,15
wijting   0,66 0,60
rode poon:
2  4,05  3,07
3  1,70 1,48
grauwe poon: 0,58 0,68

In Scheveningen is de grootste groep 
staandwantvissers gestationeerd en 
daar is het probleem rondom de ka-
beljauw en de afzet ervan gesprek 
van de dag. Visdetaillisten en han-
delaren hebben er een uitgesproken 
mening over. In het Zeemanshuis 
nabij de visafslag luchten vooral 
rondvisvissers hun hart.
‘In de jaren zeventig en tachtig groei-
de de kottervloot als kool. Schepen 
werden groter en krachtiger. Aan 
vis geen gebrek. Ik heb zelf in die 
jaren miljoenen kabeljauwen in de 
visafslag staan snijden. Allemaal 
voor de export’, vertelt Fred van 
der Toorn, die samen met zijn broer 
een viszaak aan de bekende Haagse 
markt runt. ‘Er werd zelfs zoveel 
kabeljauw aangevoerd dat er een ex-
tra grootteklasse aan te pas moest 
komen om te voorkomen dat tonnen 
overboord gingen. Het getuigde in 
elk geval niet van rentmeesterschap. 
Na een paar jaar legde de kabeljauw 
zowat het loodje, want toen werd het 
steeds moeilijker om ze te vangen. 
De quota werden uitgeknepen en de 
visser moest het doen met soms niet 
meer dan vijftig kisten kabeljauw 
per week. Later zelfs nog minder. 
Daar kan een groothandelaar dus 
niet mee uit de voeten als hij zijn 
klanten tevreden wil stellen.’

‘Komt niet goed’
Binnen enkele jaren zagen de rond-
visvissers hun quota achteruithol-
len en in de tweede helft van de 
jaren negentig viel er nauwelijks 
nog kabeljauw te vangen. Toen 
de aanlandingen van kabeljauw in 
Nederland, België, Duitsland en 

Engeland begonnen te stagneren, 
richtten de grootste kopers zich op 
kabeljauw uit Noorwegen en IJsland. 
Alternatieve soorten, zoals heek en 
pollack, kwamen eveneens in beeld. 
Daar konden voor de relatief kleine 
Nederlandse markt kibbelingen van 
worden gesneden. Met een kro-
kant laagje eromheen proefde de 
consument geen verschil. Intussen 
hebben deze soorten de kabeljauw 
verdrongen. Het laatste decennium 
hebben heek en pollack ook nog ge-
zelschap gekregen van pangasius en 
tilapia. Daar valt nog steeds goed 
aan te verdienen. Het zijn goedkope 
kweeksoorten die er gefileerde vorm 
vaak gelikt bij liggen. Fijnproevers 
geven de voorkeur aan echt visje 
uit de Noordzee, maar de doorsnee 
consument is al lang geen fijnproe-
ver meer.
Van der Toorn: ‘Een Hollander koopt 
vis met zijn portemonnee en niet met 
zijn mond.’ De visdetaillist waagt te 
betwijfelen of promotie van de lek-
kerste rondvis uit de Noordzee wel 
zin heeft. ‘We hebben nu generaties 
die niet eens meer weten hoe een 
echt visje hoort te smaken. Die zijn 
allemaal gewend aan goedkope en 
gekweekte vis. Ik denk niet dat het 
in Nederland nog goed komt met de 
kabeljauwmarkt. Misschien in het 
buitenland, maar ook dat zal dan veel 
tijd vergen.’

Volop kabeljauw
Aan de hoeveelheid kabeljauw zal 
het niet liggen. Volgens vissers 
zwemt er volop kabeljauw en niet 
van die  kleintjes. Van overbevissing 
kan al enkele jaren geen sprake meer 

zijn. Niet als gevolg van het quotasy-
steem, maar vooral door een tweetal 
saneringsrondes in 2007 en 2008 is 
de nationale kottervloot vrijwel ge-
halveerd. Datzelfde geldt ook voor 
de Schotse en de Deense vloten. Het 
begint zelfs een beetje stil te worden 
op zee. De vissers die nu nog actief 
zijn, kunnen nagenoeg ongestoord 
hun gang gaan. Met uitzondering 

van een gevreesde stijging van de 
gasolie, heerst er optimisme. Maar 
nu de prijs nog.

In het Zeemanshuis komen lokale  
groothandelaren en Britse en Hol-
landse staandwantvissers op vrij-
dagmiddag bijeen om te praten over 
de visprijzen, besommingen en de 
kwaliteit van de vis. De staandwant-
vissers vormen de grootste groep en 

zij moeten vaak kabeljauw huren bij 
gebrek aan individuele quota. Dat 
betekent dat ze 1,45 euro per kilo 
moeten neertellen om kabeljauw te 
kunnen aanvoeren. Bij een prijs van 
krap 2,20 euro aan de afslag, blijft er 
niet veel over. Arjan Korving van de 
SCH-161: ‘De IJM-8 deed onlangs 
een trek van 450 kisten kabeljauw. 
Als je dergelijke hoeveelheden 

vangt, zit je zo aan je kwantum. Het 
geeft aan hoe goed de kabeljauw-
stand er voor staat. Wij vissen met 
staandwant en door onze netten bij 
een wrak uit te zetten, vingen we 
twee weken geleden zeventig kisten 
kabeljauw. En dan te bedenken dat 
we nog geen drie jaar geleden voor 
diezelfde hoeveelheid veel meer 
wrakken nodig hadden. Ik hoor 
hetzelfde geluid bij Britse staand-

wantvissers. Ik wil niet beweren dat 
we over de kabeljauw heen kunnen 
lopen, maar dat er volop kabeljauw 
in de Noordzee rondzwemt, is nu 
wel duidelijk.’

YouTube
Korving, die samen met zijn broer de 
SCH-161 beheert, verwijst naar de 
site van YouTube, waarop een film-
pje te zien is waarbij commentaar 
overbodig is. ‘Toets “kabeljauw 
staandwant” in en je ontdekt een 
filmpje dat wij voor de kust van 
Noordwijk hebben opgenomen. 
Het geeft een goede indruk van de 
alledaagse praktijk.’
Naast de rondvisvissers zien ook 
de boomkorvissers steeds meer 
kabeljauw in hun netten terecht-
komen. Slechts een enkeling heeft 
voldoende kabeljauwrechten om te 
profiteren, maar de meeste mogen 
slechts een beperkte hoeveelheid aan 
wal zetten.

• Arjan Korving van de SCH-161 aan de bar van het Zeemanshuis in Scheveningen. (Foto W.M. den Heijer)

Staandwantvissers luchten hun hart in Zeemanshuis

Kabeljauw terug, afzetmarkt weg
Door W.M. den Heijer

De kabeljauwvangst begint een probleem te 
worden op de Noordzee. Boomkorvissers kun-
nen de vissoort niet ontwijken, waardoor veel 
overboord moet worden gegooid en seizoens-
matige rondvisvissers weten zich geen raad met 
de soms buitensporige hoeveelheden kabeljauw 
die ze in een kort tijdsbestek vangen. Het quo-
tum biedt totaal geen ruimte en veroorzaakt een 
enorm percentage aan discards.

‘Consument allang geen
fijnproever meer’

ZIERIKZEE

Een duidelijke seizoensstart met 
het hele jaar door publiciteit, 
een goede prijs-kwaliteitver-
houding en een eerlijk product. 
Dat zijn de belangrijkste wen-
sen van mosselconsumenten, 
zo hield Jan Schot, voorzitter 
van Vissersvereniging Helpt El-
kander in Zierikzee, zijn gehoor 
zaterdag voor tijdens de jaarver-
gadering in Zierikzee.

Aan een eerlijk product wordt vol-
gens de voorzitter gewerkt. Onlangs 
is de procedure begonnen om de 
mossel onder het duurzaamheidkeur-
merk MSC te krijgen. De aanvang 
van het seizoen zou wat Schot be-
treft weer afgetrapt moeten worden 
met de mosselkaravaan, die in 2003 
werd afgeschaft. En ook gaande het 
seizoen moet de mosselsector meer 
aan de weg timmeren. Vorig jaar is 
de verkoop niet echt goed op gang 
gekomen, zo memoreerde de kwe-
ker. En dat terwijl de gemiddelde 
inkoopprijs zestig euro lager lag. 
De consument heeft van die lagere 
inkoopprijs echter niets gemerkt.

Schot blikte verder onder meer terug 
op de mooiste zaadval van decennia 
in de Oosterschelde en op de voor-
lopige voorziening die de Stichting 
Faunabeheer aanvroeg bij de Raad 
van State tijdens de voorjaarsvisserij 
op de Waddenzee. Dat de vissers 
vervolgens 25 procent van de zaad-
val moesten laten liggen, bovenop 
de vrijwillige gebiedsluiting van 
twintig procent, was een enorme 
tegenvaller.

MZI’s
Ook de plaatsing van de mos-
selzaadinvanginstallaties (MZI’s) 
verloopt moeizaam. De inspraak-
avonden hebben zoveel bezwaren 
opgeleverd, dat er nog weinig ruimte 
voor de invanginstallaties overblijft. 
Bovendien is volgens de voorzitter 
niet gekeken naar de geschikt-
heid van het water voor MZI’s. Hij 
verwacht dan ook dat er een extra 
zoekronde moet komen om de tran-
sitie te kunnen laten slagen. Extra 
schrijnend voor de mosselkwekers 
uit Zierikzee was dat de eigen ge-
meente bezwaar aantekende tegen 
de mzi’s in de Voordelta. De minister 

kwam niet helemaal aan de bezwa-
ren van de gemeente tegemoet en 
heeft twaalf hectare aangewezen 
in de Schaar bij Renesse. Dit kan 
mogelijk worden uitgebreid tot der-
tig hectare, een fractie van de 300 
hectare die ooit was gepland.

Palingvissers
Verder passeerden de perikelen van 
de leden onder de palingvissers en 
kreeftenvissers de revue. De pa-
lingvissers mochten in oktober en 
november niet vissen, twee van de 
belangrijkste vismaanden. In 2010 
komt daar september bij. Schot 
memoreerde dat de geboden com-
pensatie onvoldoende is. De kreef-
tenvissers hadden een goed seizoen, 
maar het is nog onduidelijk wat de 
dijkversterking in de Oosterschelde 
voor effect heeft op de kreeftenstand. 
Zoveel mogelijk kreeften zijn, met 
behulp van sportduikers, verplaatst 
en inmiddels heeft Rijkswaterstaat 
toegezegd over de staalslakken grove 
stenen te storten om zo schuilplaat-
sen voor de kreeften te creëren. Of 
dit resultaat heeft, zal nog moeten 
blijken. (IH)

DEN OEVER

De voormalige IJsselmeerkot-
ter UK-258 ligt al jaren in de 
Binnenhaven van Den Oever, 
vlak achter de sluis aan de IJs-
selmeerkant. Maar de laatste 
maanden wordt er volop ge-
werkt aan boord. De kotter 
wordt geschikt gemaakt voor 
vaartochten met rolstoelers.

De kotter is eigenlijk de voorloper 
van een serie later gebouwde hek-
kotters voor de Waddenzee en het 
IJsselmeer. Het ontwerp is van Nico 
Klein uit Edam. Het casco is in 1988 
in opdracht van VOF Gebr. Karregat 
gebouwd bij Scheepswerf Made in 
Made, de afbouw werd verzorgd 
door Machinefabriek Prins in Vo-
lendam. Het schip is uitgerust met 
een 300 pk MAN motor, een merk 
dat destijds veel in Volendam werd 
ingebouwd, omdat Prins MAN-dea-
ler is. Het schip kwam in de vaart 
als VD-172 Eva Geertruida.
In 1997 werd ze verkocht aan de ge-
broeders Van Slooten uit Urk en ver-
nummerd naar UK-258 Zuiderzee. 
Eind 2005 werd dit visserijbedrijf 
gesaneerd en verdween het schip uit 
de visserij. Het werd verkocht naar 
Wieringen, de nieuwe eigenaar werd 
C.A. Willeboordse. Het visserijnum-
mer verdween en het schip kreeg een 

nieuwe naam, Semper Minor.
De familie Willeboordse, vader Cor 
en zijn twee zoons, heeft altijd in 
de visserij gezeten. Ze hebben in 
totaal zes kotters gehad met namen 
die allemaal begonnen met Semper, 
wat Latijns voor is ‘altijd’ (Semper 
Crescendo, Semper Paratus en Sem-
per Confidens). Zoon Arjaan was 
ook visserman en wilde ook graag 
schipper worden. Ruim twintig jaar 
geleden maakte een motorongeluk 
echter een abrupt einde aan zijn 
visserijloopbaan. Arjaan was toen 
negentien jaar. Vanwege een hoge 
dwarslaesie is hij sindsdien volledig 
verlamd en zit in een rolstoel.
In 1989 zegde ook vader Cor de 
visserij vaarwel en werd de kotter 
verkocht. Voor vader Cor en Arjaan 
begon een nieuw project, varen met 
gehandicapten. Ze varen nu met de 
Topaze II, een voormalig vracht-
schip dat in 1913 in Spaarndam is 
gebouwd als Friesland. De belang-
stelling voor dit soort vakanties is 
groot, zo groot dat er nu zelfs ruimte 
is voor een tweede schip, de Sem-
per Minor. Op dit schip kan met in 
totaal tien personen, onder wie drie 
rolstoelgebruikers worden gevaren. 
De voormalige IJsselmeerkotter 
wordt voor dit doel dus helemaal 
verbouwd. Dit gebeurt vrijwel ge-
heel in eigen beheer. Het unieke aan 

Nieuwe bestemming voor UK-258

Scholsorteer-
machines op
volle toeren
DEN HELDER

Januari en februari zijn de maan-
den dat de Nederlandse visafslagen 
overspoeld worden met kuitzieke 
en doorgaans flinterdunne schol. 
Doordraai komt dan ook niet als 
een verrassing. Deze winter ving de 
kuitzieke periode echter iets eerder 
aan dan in voorgaande jaren, want 
al in december draaiden grote hoe-
veelheden schol door. Vorige maand 
viel het echter weer mee, met name 
omdat de minimum opvangprijs was 
verlaagd. Maar doordraai of niet, 
de scholsorteermachines draaien 
in veel afslagen elke donderdag en 
vrijdag op volle toeren. Op de foto 
de scholsorteermachine van de Hel-
derse visafslag die ‘bestuurd’ wordt 
door vrouwen. 
(Foto W.M. den Heijer)

het schip is, dat de besturing zodanig 
wordt aangepast dat de gehandicapte 
Arjaan met een joystick en tiptoetsen 

met het schip kan varen. Het is de 
bedoeling dat de Semper Minor deze 
zomer in de vaart komt. (MS)

Zeeuwse mossel heeft duidelijk startschot nodig

• De Semper Minor in de Binnenhaven van Den Oever. Erachter de Topaze 
II. (Foto Menno Smit)

Palingvisser komt
onder boete uit
HARLINGEN

De Harlinger palingvisser Minne 
Boersma hoeft toch geen boete van 
1600 euro te betalen die de officier 
van justitie in Leeuwarden tegen 
hem had geëist.
Boersma werd 8 oktober 2009 op 
vissen betrapt, terwijl er sinds 1 ok-
tober een vangstverbod van kracht 
was. Zoals bekend, mochten de 
palingvissers twee maanden lang 
niet vissen om de palingstand te 
verbeteren. Maar de officiële be-
schikking tot het verbod werd door 
de Europese Commissie pas op 20 
oktober afgekondigd, reden waarom 
de rechter Boersma geen straf heeft 
opgelegd. (JvdW)

Frankrijk steunt
exportverbod
blauwvintonijn
BRUSSEL

De Franse minister van milieu, 
Jean-Louis Borloo, heeft zich 
uitgesproken vóór een Europees 
verbod op de export van blauw-
vintonijn.

Daarmee stelt Parijs zich op achter 
het vorstendom Monaco dat het eerst 
met dit voorstel kwam. Het voorstel 
zal nu in maart worden besproken 
op een bijeenkomst in Qatar van de 
CITES, de Conventie voor de In-
ternationale Handel in Bedreigde 
Soorten.
Het bestand aan blauwvintonijnen 
is sinds 1957 met bijna 75 procent 
gedaald. Daardoor wordt de vis met 
uitsterven bedreigd. In het voorstel 
staat dat de Atlantische blauwvin-
tonijn op een lijst onder bijlage 
1 van de conventie moet worden 
gezet. Dit houdt in dat blauwvin-
tonijn alleen voor consumptie in 
de landen van de Europese Unie 
mag worden gevangen. Volgens 
milieuorganisaties zal de tonijn-
vangst door dit verbod aanzienlijk 
worden verminderd, omdat de uiterst 
lucratieve export naar Japan hier-
door verboden wordt.
Het grootste deel van de blauwvin-
tonijnvangst in de Middellandse Zee 
gaat naar Japan waar deze vis een 
veel gevraagde en daardoor dure 
lekkernij is in dat land. Volgens de 
Franse minister van landbouw en 
visserij, Bruno le Maire, moet de 
inwerkingtreding van het export-
verbod wel met achttien maanden 
worden uitgesteld. Wetenschappers 
moeten namelijk de tijd krijgen 
om de gevolgen van het exportver-
bod te onderzoeken. Ook moeten 
zij de mogelijkheden van vangst op 
kleine schaal nagaan. Frankrijk wil 
eveneens dat de Europese Unie steun 
verleent aan vissers die door het ver-
bod worden getroffen. (JS)
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DIE GOEDE OUDE TIJD

Februari 1929. De Duitse genie ruimt met explo-
sieven de ijsdam op die zich bij de Loreley heeft 
gevormd. Enige tijd later kwam een vloot ijsbrekers 
van Monopol naar boven om de rest van het werk te 

klaren. Hetzelfde gebeurde rond die tijd ter hoogte 
van de schipbrug bij Vreeswijk-Vianen en beneden 
Kampen, waar het ijs ook tot op de bodem van de 
rivier vastzat.

Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
11 februari 1940

Voor de Tweede Wereldoorlog voer kapitein S. Zoer uit 
Meppel met zijn sleepboot met volle kracht op de kant. 
De boot bleef drijven, maar raakte ontzet. In 1939 stapte 
hij naar scheepswerf Volharding van de gebroeders Bo-
dewes in Foxhol en bestelde een nieuwe. Op 16 juni 1941 
werd daar bouwnummer 103, de staalijzeren sleepboot 
Jantje te water gelaten, 15,52 meter lang, 4,01 meter 
breed.

Bij Bodewes werden veel coasters gebouwd, dat is te zien aan 
de stuurhut: ruim en helemaal van hout. Er kwam een nieuwe 
tweecilinder tweetakt Brons TL van 100 pk bij 290 toeren in. 
Op de oorspronkelijke, koperen motorplaat staat overigens 
120 pk vermeld.
In de oorlog moest Zoer gevaarlijke transporten over het IJssel-
meer doen met vrouw en twee kinderen aan boord. Ze werden 
enkele keren beschoten door Engelse jachtvliegtuigen, twee 
collega-sleepboten werden geraakt en zonken. Maar het kon 
nog erger: de Jantje werd gevorderd en moest in de Parkha-
ven worden afgeleverd. Schipper Zoer kon zonder zijn boot 
opkrassen. In Noorwegen en Zweden werden houtvlotten in 
de fjorden getransporteerd met de Hollandse schipper Kroes 
aan het stuurwiel.

Poetsen
De sleepboot kwam na de oorlog weer terug, in de strenge 
winter van 1946-’47 werd dertig centimeter ijs gebroken op 
het Twentekanaal. Niet met een ijsploeg ervoor, de hoog weg-
gesneden kop werd op het ijs gezet. De jaren daarna kreeg 

de Jantje elke winter een contract voor het ijsbreken op de 
Twentekanalen, het Meppelerdiep en het Zwarte Water.
‘Zijn dochter voer een tijd als matroos’, vertelt de huidige eige-
naar, Wout Marinus. ‘Ik heb haar gesproken. Ze kon de Brons 
nog steeds aan de loop krijgen. Ze vertelde dat haar vader heel 
zuinig op zijn schip was, daarom deed hij liever geen smerig 
baggerwerk. ’s Zomers werden vaak sleepschepen weggebracht. 
Op één lange sleeptros om de kop buiten het schroefwater te 
houden, zware transporten gingen op twee korte kruisdraden. 

Na een lange, zware dag werken, moest eerst nog uren 
worden gepoetst, dan kwam pas het eten op tafel. “Als 
de motor van de boot niet goed loopt, word ik zelf ook 
ziek. Dat voel ik tot in mijn botten”, zei hij vaak. Op 
de wal werd gezegd: “Wie een boot van Zoer koopt, 
is goed af.” Hij hield de boot nog zeven jaar voor zijn 
plezier in bezit.’

Arkenbouwer
In 1978 werd sleepboot Jantje gekocht door arkenbouwer 
Spruyt in Heerenveen. Af en toe sleepte hij een ark of 
maakte er voor zijn plezier tochten mee.
‘Ik herinner me nog, dat mijn grootvader hier nog turf 
stak bij het Bergumermeer’, gaat Wout Marinus in de 
warme voorroef verder. ‘Ik kon niet zo goed leren, ik 
moet met mijn handen bezig zijn. Ik speelde op de tuba 
in een blaasorkest, later veel op orgel. Maar om van 
de muziek ook je werk te maken, bleek al snel minder 
leuk. Ik heb vanalles gedaan. Ik kocht voor mijn plezier 
een motorsloep, later een sleepvlet met een Engelse 
Crossley motor, oersterk en er zat een prachtig geluid 
in. We brachten het skûtsje de Nieuwe Maan naar de 
wedstrijden. Maar van al dat zeilen, ging ik door mijn 
rug, dus daar ben ik mee gestopt. Later kocht ik de 
sleepboot Risico, gebouwd bij Bodewes/Duttmer aan 
het Hoendiep in Groningen. Er stond een zescilinder 
Deutz van 150 pk bij 1350 toeren in. We hebben die 
motor moeten verbussen. Eerst de zuigers laten opsol-
deren, daarna weer afvrezen, de cilinders honen en met 
overmaatse zuigerveren weer in elkaar monteren.’

Enorm bedrag
‘In november 1988 kwam de sleepboot Jantje te koop voor het 
enorme bedrag van 95.000 gulden. Iedereen waarschuwde me 
dat die prijs toch echt veel te hoog was. Maar ik had direct iets 
met deze boot. Het is een prachtige rondspant met een volle 
kop, ze duwt het water voor zich uit. Al vanaf  het midden loopt 
ze sterk geveegd weg, de schroef krijgt veel water. Het is een 
sterke rondspant, gejoggeld en geklonken, echt een Bodewes-
boot. Ze bouwden daar niet zoveel sleepboten, meer coasters 
en groter. Snel is ze niet, de rompsnelheid is 11,5 kilometer 
en ze gebruikt dan maar vijf liter gasolie per uur. Om de twee 
uur ga ik naar beneden om te smeren en dat doe ik rijkelijk. 
Na het starten heb je de eerste vijf minuten blauwe rook, dan 
komt de motor op temperatuur en is het weg. De Brons loopt 
prima, alles is uit elkaar geweest en heeft een lik verf gekre-
gen. Ik haalde de brandstofpomp uit elkaar en heb alles in de 
petroleum laten weken. Daarna heb ik de as met pasta gepolijst 
en alles weer gemonteerd. Later kreeg ik te horen, dat ik daar 
niet aan had mogen komen.
‘Schipper Zoer had zijn been in de riem naar de compressor 
gekregen, dus dat heb ik ook maar veiliger gemaakt. De boot 
heeft gelukkig geen slingerkielen, als ze gaat slingeren op het 
IJsselmeer stuur ik wat op. In het begin sleepte ik nog wel eens 
een ark voor Spruyt. Dat waren zware gevaartes, nu moet dat 
verplicht met een achterboot. Je draait dan langzaam, zodat de 
sleepboot blijft sturen. De motor blijft dan te koud, de smeerolie 
verdwijnt door de uitlaat en kan dan in de brand vliegen. Dat 

bleek gelukkig niet erg, rustig uit laten fikken. Je moet met 
zo’n boot durven varen. Achteruit gas er op tot je voelt, dat het 
roer pakt en steeds reageren op wat de kop doet.’

Als vroeger
‘Ik ben nu al weer achttien jaar hier beheerder op de camping 
en jachthaven aan het Zwarte Water in Zwartsluis. Voor klusjes 
in de haven gebruiken we een opduwer met een driecilinder 
Lister JP van 33 pk. De Jantje is goedgekeurd als Varend Mo-
nument in de A-klasse. Dat kan ook moeilijk anders, want er 
is eigenlijk nooit iets aan veranderd. Een dynamo levert 12 
Volt, maar die had Zoer ook al.
‘Het is ook geen hobbyboot. Ik ben in 1988 gelijk op de Jantje 
gaan wonen. Alle petroleumlampen liet ik hangen. Van koken 
op gas houd ik niet, de leidingen moeten nu buitenom, lelijk en 
gevaarlijk, ik vind spiritus veiliger. Alles is nog net als vroeger, 
dat maakt me gelukkig en zo wil ik leven.’

Scheepsgegevens
Sleepboot Jantje. In 1941 gebouwd bij scheepswerf Volharding, 
gebroeders Bodewes in Foxhol. Lengte: 15,52 meter. Breedte: 
4,01 meter. Diepgang: 1,13 meter. Motor: tweecilinder tweetakt 
Brons TL, 100 pk bij 290 toeren.• De Jantje op het ijs met achterop schipper Zoer. (Foto collectie Wout Marinus)

Motorsleepboot Jantje
Tekst en foto’s Hajo Olij

• Wout Marinus bij de tweecilinder Brons TL. 
(Foto Hajo Olij)

Deel 432
Deze serie belicht wekelijks een repre-

sentante van het Nederlandse varende 

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

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

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

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

DE ERFENIS

De discussie ontstond nadat Hendrik 
van der Werf van Wunseradiel ver-
telde in Makkum te zijn overgestapt 
op een ‘all in’-tarief. ‘We rekenen 
een opslag van 1,65 euro per schip 
per nacht en het ziet er goed uit.’ 
Zo goed, dat nu al schepen extra 
bunkeren in Makkum.
Jan van der Veen van Stavoren 
meldde dat charterschepen bij 
hem komend seizoen een dubbel-
tje per meter per nacht meer gaan 
betalen, maar dat de stroom apart 
wordt betaald. ‘Onze waterlevering 
is trouwens gehalveerd door die 
goedkoopte in Makkum.’
Ook Ameland heeft volgens haven-
meester Lamsma de muntautomaten 
voor stroom en water verwijderd 
en alles in het havengeld gestopt. 
Charterschepen betalen daarvoor 
1,35 euro per vierkante meter, maar 
kunnen korting krijgen met een vijf- 
en een tien-vaartenkaart.
Vlieland rekent nog wel apart af 
voor stroom en water, ‘maar je ziet 
de verlengsnoeren richting de gratis 
stroompunten voor de jachten lan-

ger worden’, grinnikte havenmeester 
Lammert de Graaf.
Ook Delfzijl heeft volgens Erik 
Zoeteman een all in-haventarief en 
‘capaciteit zat’. De tarieven blijven 
daar gelijk in 2010.
Joep Steur van Edam-Volendam zei 
het gedoe met de storingen aan de 
apparatuur en de rekeningen zat te 
zijn. ‘Ik denk dat wij het ook bij het 
havengeld in gaan doen.’
Monnickendam laat nog wel apart 
betalen, maar nam afscheid van leve-
rancier Seijsener en schakelde over 
naar een plaatselijke ondernemer.
In Den Oever schakelde Jan Metse-
laar over van munten op sepcards en 
net als in Lelystad treden nu geen 
problemen meer op. Ombouw van 
munt naar card kostte hem 900 euro 
per kast.

Turkse aanpak
‘De zienswijze van de BBZ was tot 
nu toe, dat je het verbruik belast 
en niet all in werkt. Maar als het 
verbruik niet toeneemt, dan begin 
ik wel te schuiven, want het verbe-

tert de service van de haven’, vond 
Baalbergen.
Lamsma van Ameland onderstreepte 
nog eens, dat zijn ingreep vooral 
diende om de onderhoudskosten 

te drukken. ‘Voor kleinverbruikers 
is all in het beste, voor grootver-
bruikers zou je een meter moeten 
gebruiken.’
Volgens Van der Werf van Makkum 
werken ook campings ‘en Turkse 
hotels’ met all in. ‘Die kwartjes 
vormen een beleving. Zonder ben 
je klantvriendelijker.’

Opvang vuilwater
In oktober is de proef met de vuilwa-
teropvang van zestig schepen afge-
rond. ‘Het is de vraag wat Verkeer en 
Waterstaat en VROM nu gaan doen’, 
zei Baalbergen. ‘Wij hoeven geen 

voorziening op elke plek waar ooit 
charterschepen komen, maar mik-
ken op de vijftien havens die vijftien 
of meer charterligplaatsen dicht bij 
elkaar hebben. Drie daarvan hebben 

meegewerkt aan de proef en zijn dus 
al voorzien. Met vijftien van zulke 
havens heb je een basisnetwerk. Dat 
dekt wellicht voor tachtig in plaats 
van honderd procent, maar die laat-
ste twintig procent is ook het duurst. 
Wij stellen voor dat rijk, provincie en 
gemeente elk een derde van de kos-
ten betalen, waarna de voorziening 
eigendom wordt van de gemeente. 
Wat we zeker niet willen is, dat eerst 
een lozingsverbod wordt ingesteld 
en daarna elke gemeente zijn eigen 
oplossing verzint. In maart bespre-
ken we dit nog een keer.’
Overigens kan die oplossing in 

grote havens nog vragen oproepen. 
Zo vroeg Frits Grijpstra van Har-
lingen zich af, waar in zijn haven 
met 87 schepen dan precies de in-
zamelpunten moeten komen. Baal-
bergen onderkende dat probleem, 
maar bleek een tegenstander van 
‘poepsteigers’.

Zuiveren aan boord
Zuivering van afvalwater aan boord 
is onderzocht, maar lijkt voorlopig 
alleen interessant voor motorchar-
ter- en echte passagiersschepen, 
omdat die niet onder helling varen 
en voldoende stroom kunnen opwek-
ken. De wettelijke verplichting gaat 
voor passagiersschepen met meer 
dan vijftig bedden op 1 januari 2012 
in en voor scherpen met meer dan 
vijftig passagiers op 1 januari 2013. 
‘Voor schepen met een capaciteit van 
twaalf tot vijftig heb ik altijd gezegd: 
pas als de voorzieningen er zijn, kun 
je een lozingsverbod instellen. Nu 
mompelde de vertegenwoordiger 
van VROM een invoeringsjaar van 
2015.’

• IJzige rust in Enkhuizen. Maar schijn bedriegt, want binnenkort worden beide Harlinger steigers vervangen, de L-steiger uitgebreid en krijgt de 
Gependam met behulp van buispalen een ligplaats voor grote cruiseschepen. (Foto Sander Klos) 

Aantal havens drukt onderhoud en verhoogt service door all in te gaan

BBZ twijfelt over keus ‘all in’ havengeld
Door Sander Klos

Je kunt erover twisten of 
het duurzaam is, maar 
tal van havens maken 
stroom en water on-
derdeel van het haven-
geld. Waardoor veelge-
bruik minder opvalt. ‘Ik 
ben aan het schuiven’, 
zei BBZ-directeur Jaap 
Baalbergen onlangs in 
Harlingen op de jaar-
lijkse ontmoeting met 
(charter)havenmeesters. 
‘Er zijn soms lastige 
storingen aan meters 
en anderzijds verbetert 
het de service. Maar ha-
vengeld per meter vind 
ik dan wel het eerlijkst. 
En ik vind het zonde als 
het dek wordt gespoeld 
met drinkwater. En wat 
gebeurt er met vaste lig-
gers, die ’s winters een 
paar straalkachels aan-
zetten?’

‘Als verbruik niet echt toeneemt
en service erdoor verbetert’

De vorige week in deze krant bespro-
ken BBZ-brochure De Haven wordt 
nog verbeterd. Niet alle opgegeven 
tarieven bleken te kloppen. Naar 
verwachting veranderen de waar-
deringscijfers nauwelijks.

‘Ga maar alvast’

Hoorn ontving afgelopen seizoen 
acht procent minder zeilchartersche-
pen, maar zag het aantal motorchar-
terschepen met 28 en het aantal 
jachten en passagiersschepen met 
achttien procent groeien.
Op Vlieland was de chartervaart ‘sta-
biel’ en op Terschelling kwamen er 
minder. ‘Oerol wordt steeds lastiger. 
Soms sturen ze passagiers alvast 
met de veerboot en die lopen dan 
op de kade hun schip te zoeken, dat 
er soms door de drukte niet in kan’, 
schetste havenmeester Erik Baauw. 
Komend seizoen gebruiken werk-
schepen voor de dijkverzwaring de 
laad- en loskade.
Ook Medemblik meldde een da-
ling van tien procent van het aan-
tal charterschepen, dat uitkwam 
op 14.500.
Monnickendam had ‘iets meer’ 
charterschepen en de Bataviaha-
ven in Lelystad meldde ‘stabiel tot 
iets minder’. Ook Den Oever zag 
het aantal charterschepen dalen. 
Dezer dagen is begonnen met het 
uitbaggeren van de Visserijhaven en 
de havenmeester hoopt dat dat werk 
voor het seizoen klaar is.

AMSTERDAM

Noord-Holland beleeft in 2010 
het ‘Jaar van het water’ en in 
Amsterdam heet dat ‘Amster-
dam Water Sensations’.

Het evenement zet permanente at-
tracties als bruggen, gebouwen aan 
het IJ en de grachten extra in de 
schijnwerpers en legt ook een relatie 
met kunst, moderne transportmid-
delen, watersport en duurzaamheid. 
Eén van de hoogtepunten wordt Sail 
Amsterdam van 19 tot en met 23 
augustus. Ook de Hiswa Amsterdam 
Boat Show haakt van 2 tot en met 
7 maart in de Rai in op het thema. 
Andere evenementen zijn het Over 
’t IJ-festival en een concert van het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest 
op de Amstel. 
Elders in de provincie zijn er de 
West-Friese Waterweken in augustus 

in Hoorn, Enkhuizen, Medemblik 
en Schagen en in de Zaanstreek is 
er Zingen op de Zaan. Andere wa-
terevenementen zijn de Delta Lloyd 
Regatta in juni in Medemblik, de 
catamaranrace Rondom Texel en de 
Pieperrace in april voor de kust van 
Volendam. 
Aan de overkant van het IJsselmeer 
houdt Kampen van 2 tot en met 5 
april voor de vierde keer een Sail-
evenement. Er doen zo`n 75 schepen 
uit heel Nederland mee: van grote 
zeilschepen tot allerlei botters en 
punters. Het publiek kan de bo-
ten bezichtigen en erop meevaren. 
Vrijdagavond begint het met een 
vlootschouw en muzikale parade. 
De Koninklijke Marine geeft demon-
straties en het reuzenrad geeft goed 
uitzicht over de IJssel.  (SK)

www.sailkampen.nl

HARLINGEN

Harlingen wil in 2014 graag aan-
loophaven worden tijdens de 
Tall Ship’s Races.

Dit betekent dat dan circa honderd 
zeilschepen en tallships naar Har-
lingen komen die er enkele dagen te 
bezichtigen zijn. Burgemeester Paul 
Scheffer heeft intussen contacten ge-

legd met Sail Training International, 
andere aanloophavens en schippers 
van verschillende tallships.
Volgens de gemeente kan het evene-
ment Harlingen nationaal en inter-
nationaal op de kaart zetten en een 
impuls opleveren voor de plaatse-
lijke economie. Harlingen denkt dat 
honderdduizenden bezoekers de stad 
zullen aandoen. (JvdW)

Waterrijk themajaar in Noord-Holland

Harlingen lonkt naar tallships
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Canal Company is hét toonaangevende bedrijf in toerisme en entertainment in
Amsterdam, met de merknamen Holland International, Canal Company, Canal
Bus, Canal Hopper en Canal Bike. Onze partyschepen, rondvaartboten, sloepen
en waterfietsen zijn een bekende verschijning in de Amsterdamse grachten.

Rederij Canal Company en rederij Holland International zoeken voor 2010: 

Schippers m/v
Vereisten:

- Groot vaarbewijs
- Marifooncertificaat

Spreekt een prettige en dynamische werkomgeving je aan en werk je graag
flexibel of juist in ploegendiensten? Dat kan allemaal! Reageer dus snel! 

Canal Company kenmerkt zich door:
- Flexibele werktijden
- Goede arbeidsvoorwaarden waaronder commissie en toeslagen

Holland International Rondvaart kenmerkt zich door:
- Ploegendiensten of flexibel in te delen rooster
- Salariëring conform CAO

Interesse?
Ga snel naar www.canal.nl en vul het sollicitatieformulier in! 
Vragen? Bel Marjolijn Ruijter 020-5353301

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Mediship AG
vraagt voor het Passagiersschip "Da Vinci"

Kapitein
(vrije tijds regeling in overleg 

en geen continue vaart)

Vaargebied hoofdzakelijk Rijn, Moezel 
Main en Donau.

Voor deze functie is/zijn gewenst:
- Goede contactuele eigenschappen
- Representatief uiterlijk
- Beheersing Engelse taal is een pre
- Bij betreffende functie behorend een Rijnpatent

(patent op de Donau tot Budapest is een pre)

Wij bieden:
Een Zwitsers contract met goede voorwaarden 
en een uitstekend salaris.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Dhr. van Hengst Tel: 06-53125546/06-12344067

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

Danser Switzerland is, samen met Danser Containerline, onder-
deel van de Danser Group met hoofdkantoor in Sliedrecht,
Nederland. Eén van de hoofdactiviteiten is het aanbieden van
containerlijndiensten op de Rijn, waarvoor eigen schepen
worden ingezet.

Op de route vanaf de zeehavens Antwerpen en Rotterdam naar
Basel v.v. zijn dit de volgende koppelverbanden:

Eiger - Nordwand
Grindelwald - Mürren

Laurent - Laurens
Marla Duo - Marla

De verbanden varen in een continue-dienst 7 dagen per week,
365 dagen per jaar. Aan boord zijn gemiddeld 5 personeelsleden
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De inzet
van het nautisch personeel is in principe 1:1.

Wij zijn op zoek naar:

KAPITEINS
(rijnpatent zeehaven - Basel + ADNR)

(ervaring met containers en stuwplan 2000)

STUURLIEDEN
(rijnpatent zeehaven ten minste tot Mannheim)

Duitse spreekvaardigheid is een "must". Kennis van de franse
taal is gewenst.

Naast een uitstekende beloning bieden wij zeer goede arbeids-
voorwaarden (zwitserse condities).  

Uw sollicitatie met curriculum vitae stuurt u aan:

Danser Containerline BV Danser Switzerland AG
Postbus 257 Postfach 165
Middeldiepstraat 62 Schäferweg 18
NL-3360 AG  Sliedrecht CH-4019 Basel
Tel. +31  (0) 184 49 50 69 Tel. +41 (0) 61 639 92 38   
Management rederij Reedereimanagement / 

Schiffspersonal 

Of per e-mail aan:

ad.schroot@danser.nl koenraad.slooter@danser.ch

www.jelmervalk.nl

050-3180321

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

Gevraagd

Stuurman
op koppelverband Monaco.

Moezelvaart.
4 weken op / 4 weken af.

Loon volgens CAO.
06-26144905

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

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

Te huur
ONDERLOSSERS
500 m3

SPLIJTBAKKEN
600 tot 800 m3

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

Te koop: 12 Rhigo
scheepsramen
enkel glas ( H ca 83 cm )
in een koop t.e.a.b.
zie: Marktplaats adv:
316743205.
0653636475 of
martinusg@xs4all.nl

ZET JE ZORGEN 
OVERBOORD

GENERATORSETS EN 
NOODSTROOMTOEPASSINGEN

Uw importeur van diverse topmerken:
Kemper en Van Twist Diesel B.V.  |  Dordrecht  |  Tel. 078 - 632 66 00  | www.kvt.nl  |  info@kvt.nl

Ambachtsweg 18-32
8061 RN Hasselt

Complete afbouw 
van nieuwbouwschepen
en reparatie/renovatie 
van bestaande schepen

Betimmeringen van stuurhutten, roeven, 
keukens, badkamers.

Eigen kade voor schepen tot 110 meter.

Vervangende woonruimte beschikbaar.

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

Machinefabriek Hasselt

Sterk in service en kwaliteit

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

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

S C H E E P S W E R F

VOORUIT

Als schipper

denk je altijd

vooruit.

Zaandam
Zuiddijk 404

500 meter uit het
Noordzeekanaal.

Hellingen en dokken.
Max. lengte 70 meter.

100% service.

Alle werkzaamheden
075-6 15 63 58

info@scheepswerfvooruit.nl
www.scheepswerfvooruit.nl

425

ZWARTSLUIS

(ijzerwerkers en monteurs).

voor vakkundige en snelle reparaties van

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

Newtonweg 9 - Spijkenisse  0181-614466

Ankerpark 2 Tel.: 0223-616641

Postbus 114 Fax: 0223-615391

1780 AC Den Helder E-mail: info@visser -den-helder.nl

Schildersweg 253  Tel.: 0222 - 312661

1792 CJ Oudeschild, Texel. Fax. 0222 - 310249

E-mail: info@visser -texel.nl 

Te koop:
- Ponton: Bwjr: 2001. 55x10.58x1.86 m.  767 ton.
Dekbel. 15 t/m2. 2 spuds (elk 12.00 m.) met mechani-
sche lieren. Dikte overal 10 mm.
SI-R + ADNR geldig tot 06/11. Meetbrief tot 06/2016. 
2 electr,(380V) koppellieren met TipTow.
- Ponton:  Bwjr. 2006.  22x8.95x1.37 m. 200 ton.
Dekbel. 5 t/m2. Geen spuds. Dikte overal 8 mm. 
2 koppellieren (25 ton).SI-R geldig tot 03/19. Meetbrief
tot 02/24.
- Ponton: Bwjr. 2009. 45.02x10.06x2.50 m. 834 ton.
Dekbel. 15t/m2. 2 puds (elk 12.00 m.) Geen lieren.
Dikte overal 10 mm. 2 koppellieren (25 ton).
SUK + ADNR geldig tot 07/19. Meetbrief tot 07/24.
Deze pontons zijn ook te huur

- ex Patrouillevaartuig:  Bwjr: 1994. 12.05x3.75x1.30
m. Scania 180 p.k. Draaiuren 457. Jastram roerpropel-
lor met joystickbediening. Ook noodbesturing. Hydr.
kopschroef. Radar, 
marifoon, kompas, radio, Electr. schijnwerper, halo-
geen dekverl. 2 startaccu’s en 6 lichtaccu’s. Mastervolt
omv. 220/3500 W. Mastervolt acculader. Gasolie 800 l.
Water 200 l. Hydrofoor. Uitmuntende staat van onder-
houd.
- Dekschuit: Bwjr: 1965. 21.63x4.83x1.20 m. 85 ton.
- Dekschuit: Bwjr. 1964, 22.83x5.32x1.30 m. 92 ton.
- Duwboot: Bwjr: 1981. 11.72x5.02x1.46 m. 2 x 130
KW(177 pk) Mitsubishi. Schottelaandr. Vaste stuurhut.
Kijkh. 5.20 m. Radar: Alphatron. GPS. Airco. SI-C tot
06/14. Dikte 10 mm. Uitstekende staat van onderh.
- 2 duwbakken(identiek): Bwjr. 1981.
48.26x6.60x2.50m. 662 ton/665m3. Generator 220/380
12,5 KVA. 1 x centrifugaal- en 1 x membraampomp.
SI-C geldig tot 08/2010. Geldige meetbrief. Uitst. Staat
v. onderh. Dikte zijden 7,5 mm. Vlak 9,5 mm.
- De Ruiter Kruiser: Bwjr. 1974. 10.50x3.25x0.90m.
Motor: Ford Marine 4 cil. 85 p.k. Knikspant. Gasolie:
350 l. Water: 350 l. WC, koelkast, verwarming, 
kompas. Zeer goede staat van onderhoud.

Tel: 0653163480.
Email: aquatrans@kpnmail.nl

SCHEEPS-
ACCU’S

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

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

Levering door heel Nederland

HOOGENDIJK
ACCU’S

Vlaardingen
tel. 010-4712871 • fax 010-4714861

info@hoogendijkaccu.nl
www.hoogendijkaccu.nl

H
O
A
C

PRIJZEN
MOMENTEEL

OP AANVRAAG
i.v.m. fluctuerende 

loodprijzen

On- & Offshore is hét platform voor de olie-, gas-, (petro)chemische en baggerindustrie.

Exposanten
Bent u toeleverancier, producent, constructeur, importeur of groothandelaar met betrekking tot het 
opsporen, produceren, transporteren en ondersteunen van olie, gas en/of de (petro)chemische en 
baggerindustrie, dan is dit uw kans om uw potentiële en/of bestaande relaties te ontmoeten.

Bezoekers
Bedrijven die betrokken zijn bij de olie- en gasindustrie, (petro)chemische industrie en baggerindustrie, 
kader- en leidinggevende functionarissen bij olie- en gasmaatschappijen, raffinaderijen, engineers, 
inkopers, contractanten en andere geïnteresseerden in deze branches.

30, 31 maart & 1 april 2010
13:00 - 21:00 uur

CORRESPONDENTIE
EVENEMENTENHAL HARDENBERG
Energieweg 2, 7772 TV Hardenberg
T +31 (0)523 289898 
E info@evenementenhalhardenberg.nl

BEZOEKADRES
EVENEMENTENHAL GORINCHEM
Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem
I www.evenementenhalgorinchem.nl

Supported by:

Wij zoeken per 1 april 2010
4 collega’s

t.b.v. de binnenvaart op een chemicaliëntanker:

1 kapitein (m/v)

3 matrozen (m/v)

Twee weken op, twee weken af; of in overleg.

Schriftelijke sollicitaties aan:
Nexxt People (p/o)

Postbus 470, 9600 AL Hoogezand

kijk eens om je heen

Als nieuw lid ontvangt u de
Natuurwijzer, met 59 wandel-
routes en informatie over 350
natuurgebieden in Nederland.

Onze prachtige Nederlandse natuur staat 
steeds meer onder druk. Natuurmonumenten 
beschermt die natuur door aankoop en beheer.
Uw hulp is hard nodig.Word lid vanaf 2,- per
maand. Bel 0900 - 8335 ( 0,16/min) of kijk op
www.natuurmonumenten.nl  

Bescherm de natuur.
Word lid van Natuurmonumenten.

www.schuttevaer.nl
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onderzoeken naar scheepsrampen. 
Roemers: ‘De IVW weet perfect te 
bepalen of een zaak in aanmerking 
komt voor onderzoek of tuchtrecht, 
of mogelijk beide.’

Roemers heeft bij het ministerie 
gepleit voor een vaste man als ge-
machtigde voor het tuchtcollege. Een 
en ander ook om de continuïteit te 
waarborgen. Roemers: ‘Volgens 
mij kunnen we met 24 ter zitting te 
behandelen zaken per jaar verant-
woord draaien, ook met het oog op 
ons secretariaat.’
Ter vergelijking: de Raad voor de 
Scheepvaart kreeg de laatste jaren 
rond zestig zaken per jaar voorge-
legd, waarvan ongeveer de helft ter 
zitting werd behandeld.

Een derde ‘aanleverpoot’ is het 
tuchtcollege zelf. Het mag ook 
zelf zaken bij de kop pakken. Vol-
gens Roemers is dit in tegenspraak 

met het Europees verdrag voor de 
mensenrechten. ‘Je bent in zo’n 
geval zowel aanklager als rechter. 
En hoe moet het wanneer hoger 
beroep wordt aangetekend? Moet 

de rechter dan zijn eigen uitspraak 
gaan verdedigen? Ik vraag me af of 
dit correct is.’ Als het aan hem ligt, 
ziet het college af van deze derde 
‘aanleverpoot.’ Waardoor de druk op 
de andere bronnen wordt opgevoerd 
en dan met name op de minister en 
een van zijn ambtenaren.

Vooronderzoek
Roemers: ‘Het tuchtcollege gaat, 
anders dan de Raad voor de Scheep-
vaart, zelf vooronderzoek doen. Een 
klacht kan ook niet ontvankelijk wor-
den verklaard. Een lid dat meewerkt 
aan het onderzoek dat vooraf gaat 
aan de zitting, kan niet meedoen ter 
zitting. Dat geldt ook voor de voor-
zitter en zijn plaatsvervanger.’

Behalve de mogelijkheid tot hoger 
beroep bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven, bestaat ook de 
mogelijkheid tot herziening van een 
uitspraak. Dit laatste kan gebeuren 
wanneer nieuwe feiten boven tafel 
zijn gekomen. In de uitspraak zullen 
alleen initialen worden gebruikt.
‘Zo is het tuchtrecht meer in over-
eenstemming gebracht met de in-
ternationale eisen’, aldus de voor-
zitter. 
Tot voor kort was mr. Roemers 
raadsheer-plaatsvervanger bij het 
genoemde  College van Beroep voor 
het bedrijfsleven. De aanvaarding 
van de functie van voorzitter van het 
Tuchtcollege voor de Scheepvaart is 
voor hem aanleiding geweest om te 
bedanken als raadsheer-plaatsver-
vanger bij zowel van het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven als 
het Gerechtshof in Den Haag. Roe-
mers: ‘De ontslagrequesten zijn op 
weg naar de koningin. Aanvankelijk 
had ik hiermee willen wachten tot 
de benoeming tot voorzitter van het 
tuchtcollege was gerealiseerd, maar 
aangezien dit volgens mij hiervoor 
te lang duurde heb ik deze begin 
december verzonden.’

In de droge-ladingmarkt staan de huren en vrachten van de capesizers 
onder druk. De ijzerertsproducenten moeten de komende maanden 
hun contracten met de Chinese importeurs verlengen en zetten in op 
een forse prijsverhoging. De verwachting is dat China dit jaar een re-
cordhoeveelheid erts zal importeren en de ertsproducenten denken een 
sterke onderhandelingspositie te hebben. Maar voorlopig viel de vraag 
naar tonnage weg en de huren en vrachten tuimelden naar beneden. 
De vrachtprijs van West-Australië naar China daalde tot onder $ 11 
per ton en zal nog wel verder dalen. De Golden Feng werd gecharterd 
oplevering West-Europa, via Brazilië, teruglevering China voor $ 49.000 
per dag. Een erg lage huur werd betaald voor de Sunrise I (138.237 
dwt, 1981). Dit schip werd gecharterd oplevering Rizhao, via India, 
teruglevering China voor $ 20.500 per dag, waarschijnlijk speelde de 
leeftijd van het schip een rol.

Het teruglopen van de Chinese import van ijzererts was ook een te-
genvaller voor de grote handysizers, de supramaxen. Dit type schip is 
populair voor het vervoer van kolen van India naar China. De huren voor 
deze reizen waren gestegen tot $ 34.000 per dag, maar daalden in snel 
tempo. De Free Lady (50.246 dwt, 2003) werd gecharterd oplevering 
Visakhapatnam, teruglevering China voor $ 27.000 per dag. Op de 
Atlantische routes is het niet beter. De Tianjin Venture (53.600 dwt, 
2009) werd gecharterd oplevering Port Harcourt voor twee Atlantische 
reizen voor $ 26.000 per dag. Maar op de Atlantische routes zijn er 
nog weleens opstekers, zoals voor de Delmar (53.565 dwt, 2006). Dit 
schip werd gecharterd oplevering Mobile, via de US Gulf, teruglevering 
Italië voor $ 40.000 per dag.
Voor de panamaxen valt het op de Atlantische routes wel mee, maar in 
het Verre Oosten staan de huren onder druk. De Triton Osprey (81.448 
dwt, 2007) werd gecharterd oplevering US Gulf, teruglevering Singa-
pore/Japan voor $ 38.000 per dag plus een ballastbonus van $ 700.000. 
Door de annulering van nieuwbouworders hebben werven last van 
leegloop en hebben hun prijzen voor nieuwe orders flink verlaagd. En 
China is vast van plan de grootste scheepsbouwer ter wereld te worden. 
Het aanbieden van goedkope schepen, terwijl er nu al eerder teveel 
droge-ladingschepen zijn, zal de markt nog verder verstoren.
In de tankermarkt zorgde de aanhoudende kou op het Noordelijk half-
rond in januari voor een grotere vraag naar stook- en ruwe olie. Maar 
de grote oliemaatschappijen verwachten in 2010 maar een beperkte 
groei van de vraag naar ruwe olie. Slecht nieuws voor de tankers, vooral 
omdat er nogal wat nieuwbouw dit jaar in de vaart komen. Er werden 
veel minder nieuwbouwtankers geannuleerd dan droge bulkers.
Voor de suezmaxen daalden de vrachten voor reizen van West-Afrika 
naar de US Gulf flink door het overaanbod aan schepen. De door 
de kou gestegen olieprijzen deden het aantal vlcc’s en suezmaxen 
dat voor varende opslag werd gebruikt sterk afnemen. Deze schepen 
kwamen dus weer beschikbaar en veroorzaakten een daling van de 
vrachtprijzen. Konden de suezmaxen eind januari nog ruim $ 62.000 
per dag verdienen met reizen van West-Afrika naar de US Gulf, nu 
is dat nog nauwelijks $ 23.000. Voor de aframaxen begon 2010 goed, 
maar inmiddels zijn de vrachten meer dan gehalveerd. Reders moeten 
zich inmiddels tevreden stellen met worldscale 100 voor reizen in het 
Middellandse Zeegebied en voor reizen uit de Zwarte Zee naar de 
Middellandse Zee. Worldscale 100 is ongeveer $ 9000 per dag en ligt 
maar iets boven de operationele kosten.

IJzerertsonderhandelingen

vrachtenmarkt

wacht te kooi

De volgende Nederlandse schepen zijn de afgelopen 
periode van naam en/of eigenaar verwisseld
De Maersk Vlaardingen (2000, IMO 9207998) van Nor-
folkline Shipping in Vlaardingen is verkocht en 26 januari 
te Vlissingen herdoopt als Amilcar en onder Tunesische 
vlag gebracht (roepnaam TSAM).

De CCNI Caribe (2007, IMO 9348986) van Beheermaat-
schappij ms Caribbean Sea BV in Rotterdam (Universal Ma-
rine BV) is 22 januari 2010  herdoopt als Caribbean Sea.

De Jo Selje (1993, IMO 8919051) van J.O. Odfjell Chemi-
cal Carriers III BV te Rotterdam, in beheer bij Jo Tankers 
BV in Spijkenisse, is 26 januari 2010 onder de vlag van 
Noorwegen (NISR) gebracht (roepnaam LAJC7)

Nieuw onder de vlag van de Nederlandse Antillen
De Fehn Coast (1989, IMO 8814471), ex Noortland en 
Noort, van Fehn Bereederungs GmbH & Co. KG.

De Edisongracht (1994, IMO 9081289), sinds december 
2009 varend onder Nederlandse vlag, van CV Scheepvaart-
onderneming Edisongracht te Amsterdam, in beheer bij 
Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV.

Nieuwbouw
Gespot 27 januari 2010 aan de Volendamkade te IJmuiden, 
de Zeeland (2009, IMO 9411771) van Zeeland Shipping 
CV te Goes (M. Verkooyen). Gebouwd bij Bijlsma Shipyard 
Lemmer en in beheer varend bij Wagenborg Shipping.

De sleephopperzuiger Vox Máxima is 21 januari 2010 door 
IHC Dredgers BV overgedragen aan Van Oord. Het schip 
is vertrokken naar de Maasvlakte in Rotterdam waar het 
wordt ingezet bij de uitvoering van Maasvlakte 2. 

Gezien op 15 januari 2010 bij Scheepwerd De Hoop in 
Foxhol aan het Winschoterdiep, de Noordhoek Pathfin-
der (2010, IMO 9545663). Dit ROV support vessel is in 
aanbouw voor Noordhoek in Zierikzee. De tewaterlating 

had plaats op 7 november, de oplevering is voorzien in 
het eerste kwartaal van dit jaar

Gezien 3 februari 2010 te Harlingen, de Union Gold 
(2010, IMO 9479565). Het schip heeft 27 januari suc-
cesvol proefgevaren. De restpunten en nog een laatste 
dokbeurt worden nu afgewerkt waarna het schip door 
Damen Shipyards Bergum wordt overgedragen.

Nieuws van voormalige Nederlandse schepen
De Milos (1996, IMO 9148087), de voormalige Neder-
landse Tharsis van Scheepvaartonderneming Tharsis CV 
in Delfzijl, gebouwd bij Scheepswerf De Kaap in Mep-
pel, op 28 september 2007 verkocht en te Rotterdam aan 
Italiaanse eigenaren en herdoopt als Milos, is nu recent 
herdoopt als Mari Mer voor Maritramp-Cyprus.

De Amore (1988, IMO 8801060) van Deep Anchor 
Shipping Co. Ltd., Limassol (Q-Shipping BV, Rhoon). 
Gebouwd bij Ferus Smit, Foxhol als Nescio voor Kust-
vaartbedrijf ms Nescio in Den Helder (J. Spanjersberg); 
in april 1993 verkocht en herdoopt in Turan van NV 
Shipping Company Feran 3, Willemstad/NA; juni 1993 
verkocht en herdoopt als Sagitta van D. van Eerden, Gro-
ningen; februari 2000 verkocht en herdoopt als Mare van 
CV Scheepvaartonderneming Mare, Delfzijl; augustus 
2003 verkocht en herdoopt als Amaret; december 2004 
verkocht en herdoopt als Amore, is op 27 januari 2010 
herdoopt als Alpina (roepnaam P3QZ9).

De Wedlooper (1973, IMO 7332127) van Wed. H. de 
Looper BV te Amsterdam; in beheer bij Spliethoff’s Be-
vrachtingskantoor BV en gebouwd bij E.J. Smit & Zn.’s 
Scheepswerven BV; in juli 1980 verkocht en herdoopt 
als Schouwenbank van P. Pot, Delfzijl; februari 1995 
verkocht naar Beyrouth en herdoopt als Diana K, is in 
januari 2010 herdoopt als Mona A en varend onder Li-
banese vlag (roepnaam ODRO)

De Marion Bosma (1977, IMO 7607429) van Bosma’s 
Scheepvaart & Handelsbedrijf NV te Willemstad/NA 
in beheer bij Oost Atlantic Lijn te Rotterdam en gebouwd bij 
Scheepswerf Gebr. Suurmeijer; in 1978 als Atlantic Horizon 
van de Oost Atlantic Lijn; september 1988 van thuishaven 
veranderd in Nassau; december 1994 verkocht naar Malta 
en herdoopt in Baltic Horizon; oktober 2001 verkocht en 
herdoopt als Haje Azizeh; december 2005 verkocht naar 
Georgië en herdoopt in Amitie; maart 2008 herdoopt als 
Editor is in januari 2010 herdoopt in Omar M.

De Lijnbaansgracht (1977, IMO 7514581) van CV 

Scheepvaartonderneming Lijnbaansgracht, Amsterdam; 
in beheer bij Spliethoff’s Bevrachtingskantoor; gebouwd 
bij Miho Zosensho K.K., Shimizu; in 1986 verkocht en 
herdoopt in Khudozhnik Pinmenov; april 1992 verkocht en 
herdoopt in Abruka; februari 2001 verkocht en herdoopt 
in Sonata; mei 2003 verkocht en herdoopt in Winner, is 
in april 2009 als Winner gearriveerd voor de sloop te 
Zhangjiagang in China.

De Safmarine Cotonou (1986) van Safmarine Container 
Lines te Rotterdam; in beheer bij Maersk Ship Manage-
ment; gebouwd bij Flender Werft; sinds 18 juni 2007 onder 
Nederlandse vlag; op 9 maart 2009 onder de Engelse vlag 
gebracht, is op 14 november 2009 gearriveerd voor de 
sloop te Jiangyin in China.

De Sena (1983, IMO 8200307) van Sena Shipping & 

Trading NV, Willemstad/NA; gebouwd bij Büsumer Werft; 
in 1983 varend als Crest Island; vanaf juni 1987 als Mul-
titank Catania; januari 2001 als El Walid; juli 2005 als 
Sena; september 2007 onder Turkse vlag en herdoopt als 
Sena 3, is in januari 2010 gearriveerd voor de sloop te 
Aliaga in Turkije.

De volgende schepen zijn naar de sloop. 
Rynhaven (1974/2709 gt, imo 7361647), gevaren in charter 
voor Van Uden Maritime van 1999 tot 2000, is als Captain 
Asaad (GEO) verkocht voor sloop naar Turkije.
Waalhaven (1979/8545 gt, IMO 7740805), gevaren in 
charter voor Van Uden Maritime van 1991 tot 1994, is als 
Valga (BLZ) verkocht voor sloop naar India.
Tokyo Bay (1978/7111 gt, IMO 7714521), gevaren voor 
Seatrade Groningen van 1994 tot 2007, is verkocht voor 
sloop naar India.• De Union Gold is afgebouwd bij Damen Shipyards Bergum. (Foto Leo Colman)

• Scheepswerf De Hoop in Foxhol legt de laatste hand aan de Noordhoek Pathfinder. (Foto Patrick Blankwaard)

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

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

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

Die vrees komt niet uit de lucht val-
len. Deze rechter, nu staatsraad in 
buitengewone dienst bij de Raad van 
State, was twintig jaar plaatsvervan-
gend voorzitter van de Raad voor 
de Scheepvaart. Deze raad behan-
delde bijvoorbeeld ook ongevallen 
met trossen, luikenwagens of jom-
perhaken (visserij). Roemers: ‘Kijk 
naar hoe het is gegaan met de Bin-
nenvaartrampenwet (onderzoek naar 
OVV - red.). ‘Ik vind dat ook de klei-
nere, maar niet onbelangrijke zaken 
onder de aandacht moeten blijven, 
ten behoeve van de sector. Hier ligt 
een taak voor de toezichthouder.
‘Zo zou ik blij zijn als er, zoals recen-
telijk in Finland, een allesomvattend 
onderzoek komt naar het gebruik van 
luikenwagens. Er kunnen niet alleen 
handen onder de wielen komen, maar 
je moet die luiken ook nog inpikken. 
Ook daarbij kan het mis gaan.’

Strafrechter
Ongevallen als die met luikenwagens 
zou men ook als arbo-ongevallen 
kunnen zien, waarover de strafrechter 
zich zou kunnen buigen. Roemers, 
oud-stuurman ter koopvaardij: ‘De 
strafrechter is niet echt deskundig. 
Voorop staat bij ons een zodanige 
behandeling van de beroepsgroep 
dat de veiligheid in de scheepvaart 
blijft gewaarborgd. Goed zeeman-
schap speelt een grote rol in het 
tuchtrecht. Heeft iemand op de juiste 
wijze geanticipeerd in een bepaalde 
situatie. Je moet je vak behoorlijk 
uitoefenen en een uitspraak van het 
tuchtcollege moet bijdragen aan de 
veiligheid. Een tuchtcollege is er ook 

om de zeeman niet meteen te cri-
minaliseren. Het is in veel gevallen 
niet nodig om meteen met justitie 
in aanraking te komen.’

Op basis van klachten
Het Tuchtcollege voor de Scheep-
vaart werkt, net als alle andere 
tuchtcolleges in Nederland, op basis 
van klachten. Behalve op basis van 
klachten kan het tuchtcollege ook 
in actie komen op verzoek van de 
minister van Verkeer en Waterstaat 
of op eigen initiatief. Het moet gaan 
om klachten tegen een persoon, in 
dit geval een kapitein of een van 
zijn officieren met vaarbevoegdheid,  
stuurlieden en werktuigkundigen. 
Allereerst is daar de klacht van een 
belanghebbende in de zin van het 
bestuursrecht. Mr. Roemers: ‘Zee-
varenden en passagiers zijn de eerst 
aangewezenen. Het is ook mogelijk 
dat het een reder is, een werkne-
mersorganisatie, een nabestaande.’
Zo ook bijvoorbeeld assuradeuren en 
bevrachters. Van deze zijde en dan 
met name de particulieren, verwacht 
hij niet de bulk van de klachten. De 
klager moet namelijk met bewijzen 
komen en dat kan volgens hem voor 
particulieren wel eens lastig zijn. Roe-
mers: ‘Met name opvarenden trokken 
in het verleden ook niet vaak aan de 
bel bij de Raad voor de Scheepvaart. 
Er varen ook steeds meer buitenlan-
ders op de Nederlandse vloot. Die zijn 
zonder meer al minder assertief dan 
de gemiddelde Nederlander.’
De bulk verwacht hij van de minister 
van Verkeer en Waterstaat. De IVW 
gaat, zo is afgesproken, door met de 

‘Tuchtcollege voor de Scheepvaart deskundiger dan strafrechter’

Kleinere scheepsongelukken minder
aan bod bij nieuw tuchtcollege
Door Lies Russel

Zeevarenden op schepen onder Nederlandse 
vlag kunnen sinds 1 januari te maken krijgen met 
een nieuw tuchtcollege, het Tuchtcollege voor de 
Scheepvaart. Per die datum is het onderzoek naar 
de oorzaak van scheepsrampen van de Raad voor 
de Scheepvaart (in opheffing) overgegaan naar de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid van Pieter van 
Vollenhoven. Mr. Derk Roemers, voorzitter van het 
nieuwe tuchtcollege, vreest dat in de nieuwe si-
tuatie nogal wat ‘kleinere scheepsrampen’ tussen 
wal en schip kunnen raken.

Minder zittingen dan oude
Raad voor de Scheepvaart

door Fleur van der Laan

FEUILLETON

ON DER DE STER R EN
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De volgende ochtend zaten wij 
aan het ontbijt.
‘Zeg, weet iemand misschien 

waar ze die ouwe hebben opgegra-
ven’, vroeg Han opeens.
‘Uit de aarde, neem ik aan’, antwoord-
de Fan.
‘Waarom wil je dat weten’, vroeg 
Klauw.
‘Ik mag niets aanraken op de brug. 
Niet praten en niet kijken. Wat is dan 
nog het nut van mijn bestaan? Die vent 
moet met pensioen.’
‘Hij is al met pensioen geweest’, ant-
woordde Fan.
‘Goedemorgen’, zei Puinwerken toen 
hij met Bertha binnenkwam.
‘Morgen’, antwoordden wij.
‘Góedemorgen’, herhaalde Puin-
werken.
‘Morgen misschien’, mompelde ik.
‘Gaat een van jullie de wal op in Sint 
Petersburg’, vroeg Puinwerken. ‘Mijn 
vrouw verheugt zich op een fijn uitje, 
maar ze durft niet alleen. Ik, als kapi-
tein, kan het schip natuurlijk niet aan 
haar lot overlaten, dus, als iemand 
van jullie mijn vrouw zou kunnen 
begeleiden…?’
Niemand gaf antwoord.
‘Roos’, Puinwerken richtte zich tot 
mij, ‘ik heb vernomen dat jij Russisch 
spreekt?’
‘Nee hoor.’
‘O. Maar zou jij mijn vrouw de weg 
willen wijzen?’
‘Ik heb een afspraak met mijn Russische 
vriend. We gaan naar de sauna, dus als 
mevrouw Puinwerken daar zin in heeft, 
kan ze mee.’
‘Sauna?’ Bertha verslikte zich in haar ei. 
‘Wat denk je wel! Dat ik bloot tussen 
die harige barbaren ga lopen?’
‘We kunnen u ook bij de Kerk van de 
Verlosser op het Bloed afzetten, als u 
dat prettiger vindt?’
‘Wat een fantasie heb jij, zeg’, hikte 
Bertha. ‘Eerst wil je me ergens mee 
naar toe nemen waar ik uit de kleren 
moet, vervolgens naar een of ander 
bloedbad.’
‘Die kerk is beroemd, mevrouw’, 
antwoordde ik. ‘Hij is gebouwd op 
de plaats waar tsaar Aleksander de 
Tweede in 1881 is vermoord. Ik dacht 
dat u dat wist.’

Kuipers voorzitter
loodsencorporatie
VLISSINGEN

Guido van Rooij stopt eind april als 
voorzitter van de Regionale Lood-
sencorporatie Scheldemonden en 
draagt de wacht over aan zijn op-
volger Fred Kuipers.
Die heeft sinds 1 februari al de da-
gelijkse leiding en wordt 22 april 

formeel tot nieuwe voorzitter be-
noemd.
Van Rooij gaat weer aan het werk 
als registerloods op zee. Hij bestem-
pelt de negen jaar als voorzitter als 
‘intensief vanwege het complexe 
speelveld met het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, de Natio-
nale Havenraad en recentelijk ook 
het sectorspecifieke toezicht van de 
Nederlandse Mededingingsautori-
teit’. (MdV)

HOEK VAN HOLLAND

De reddingsboot Jeanine Par-
qui van Hoek van Holland heeft 
donderdag 28 januari de red-
dingssloep van de tanker Gen-
mar Companion geborgen.

De tanker lag veertien mijl uit de 
kust van Hoek van Holland in het 
Hoekse ankergebied voor anker. 
De bemanning had bij een oefe-
ning problemen gekregen met de 
overdekte reddingssloep. De sloep 

was losgeschoten van een van de 
bevestigingspunten en hing verticaal 
tegen de achterzijde van de tanker. 
Door de ruwe zee beukte de sloep 
met harde klappen tegen het ach-
terschip.
De Jeanine Parqui werd te hulp ge-
roepen via Kustwachtcentrum Den 
Helder en een uur later lag ze langs-

zij bij de Genmar Companion. Toen 
na enige tijd ook de tweede kabel 
van de ophanging het begaf, viel de 
reddingssloep in zee en werd door 
de Hoekse redders opgepikt.

De westnoordwesten wind veroor-
zaakte zoveel zeegang, dat de red-
ders het onverstandig vonden de 
zwaar beschadigde sloep weer aan 
de tanker over te geven. Besloten 
werd het naar de Berghaven in Hoek 
van Holland te slepen. (BS)

DEN HELDER

Uitgezwaaid door familie en vrien-
den is het luchtverdedigings- en 
commandofregat Hr.Ms. Tromp 
vanuit Den Helder naar de Golf 
van Aden vertrokken.

Daar zal in het kader van de EU-mis-
sie Atalanta onder meer in Somali-
sche wateren de sterk oprukkende 
piraterij worden bestreden.
Het fregat van de Zeven Provinciën-
klasse, dat onder commando staat 
van kapitein ter zee Hans Lodder, 

wordt medio februari in de Soma-
lische wateren verwacht. Daar sluit 
ze zich aan bij een internationaal 
vlootverband, dat vanaf half decem-
ber vorig jaar onder commando staat 
van de Italiaanse commandeur Gio-
vanni Gumiero. Hr.Ms. Tromp gaat 
onder meer vrachtschepen die in het 
kader van het World Food Program 
van de Verenigde Naties voedsel-

transporten uitvoeren, naar Somalië 
escorteren en koopvaardijschepen in 
de Golf van Aden en op de Indische 
Oceaan tegen piraterij beschermen. 
Het fregat is het vijfde Nederlandse 
marineschip dat voor dit doel wordt 
ingezet. In de tweede helft van 2009 
heeft het fregat Hr.Ms. Evertsen aan 
de EU-missie deelgenomen en daar-
bij tot 13 december 2009 ook het 
commando over het vlootverband 
gevoerd. Dit fregat is 30 december 
weer in haar thuishaven Den Helder 
teruggekeerd. (PAS)

Reddingsboot redt
reddingssloep

Fregat Tromp naar
Golf van Aden
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Het stalen casco is gebouwd bij 
scheepswerf Slob in Papendrecht, 
waar in 2007 de kiel werd gelegd. 
Akerboom in Leiden bouwde de 
aluminium dekhuizen. De beide 
bedrijven maken deel uit van De 
Vries Scheepsbouw.
In januari 2009 zijn de dekhuizen op 
het casco geplaatst en is het casco 
op transport gegaan naar De Vries 
Aalsmeer.  Daar is het jacht in een 
jaar tijd volledig afgebouwd. Imtech 
verzorgde de elektrische installatie. 
De airconditioning is van Heinen 
& Hopman.
De eigenaars van de Kahalani zijn 
volgens de werf echte fans van Fead-
ship. Dit is hun tweede Feadship. ‘De 
ervaring van de werf staat garant 
voor een hoge kwaliteit en perfec-

te afwerking, de kenmerken waar 
Feadship en De Vries wereldwijde 
roem mee hebben verworven’, aldus 
een zeer tevreden eigenaar tijdens 
de doop.
Rémi Tessier ontwierp het interieur 

van het jacht in nauwe samenwer-
king met de eigenaars. Op het eige-
naarsdek creëerde hij veel ruimte 
voor de eigenaar en zijn vrouw. 
Voor de gasten zijn er vier ruime 
gastenhutten voor acht gasten. De 

elf koppige bemanning huist in zes 
hutten op het bemanningsdek.
Voor de voorstuwing zorgen twee 
Caterpillar 3512B hoofdmotoren 
van 1500 pk elk. Ze drijven twee 
geluidsarme vijfbladspropellers van 
Van Voorden aan. Daarmee haalt het 
met stabilisatoren uitgeruste jacht 
een snelheid van vijftien knopen. 

Portefeuille
De orderportefeuille van Konink-

lijke De Vries Scheepsbouw is nog 
goed gevuld. Ook in Makkum zijn 
de productieplaatsen bezet. Daar 
wordt gewerkt aan de verbouwing 
van bestaande Feadships, de zoge-
naamde refits, en aan de afbouw van 
het tweede nieuwbouwjacht voor De 
Vries Makkum, bouwnummer 1002 
(88 meter).

Om het werk ook de komende ja-
ren goed te kunnen doen heeft de 

De Vries Groep behoefte aan extra 
vakmensen in de disciplines las-
sen, pijpfitten, montage, bankwer-
ken, houtbewerking en timmeren, 
schilderen, elektrotechniek, werk-
tuigbouw, scheepsbouw, engineering 
en (3D)-tekenen. Jaarlijks worden 
twee à drie jachten opgeleverd. Er 
werken ongeveer 350 mensen bij De 
Vries. (HH)

www.feadship.nl

• Tewaterlating van de Kahalani in Aalsmeer. (Foto Koninklijke De Vries Scheepsbouw)  

Jachtbouwer heeft nog steeds vacatures voor vaklieden

Kahalani te water bij Koninklijke De Vries
Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw in Aals-
meer, onderdeel van 
Feadship, heeft het Mo-
torjacht Kahalani (55,05 
x 10,30 meter) te wa-
ter gelaten en gedoopt. 
Het vier dekken tellende 
jacht is ontworpen door 
Voogt Naval Architects.

55-meterjacht met
3000 pk motorvermogen

toelevering

HITT bouwt
VTS-systeem
Noordzeekanaal
APELDOORN

HITT bouwt voor Rijkswaterstaat 
(RWS) een scheepvaartbegelei-
dingssysteem voor het Noord-
zeekanaalgebied en gaat tevens 
het onderhoud verzorgen voor 
een periode van tien jaar.

Het systeem moet in achttien 
maanden zijn gerealiseerd. Het 
systeem is nodig om de veiligheid 
te waarborgen van het toenemende 
scheepvaartverkeer in het gebied. 
De opdracht heeft een waarde van 
ongeveer zeventien miljoen euro. 
De levering omvat bouw en installa-
tie van 26 radarposten, een gesloten 
televisiecircuit (CCTV), een aantal 
detectie-, presentatie- en commu-
nicatiesystemen voor de scheep-
vaartbegeleiding en het ontwerp 
en de inrichting van twee moderne 
verkeerscentrales, plus de opleiding 
van het bedienend personeel. 
Het nieuwe systeem vervangt de ja-
ren geleden door HITT geleverde 
systemen in IJmuiden en Amsterdam 
en brengt ook het tussenliggende 
Noordzeekanaal onder radar- en 
CCTV-dekking. 
HITT werkt voor de realisatie van 
het project samen met Imtech (Tech-
nische infrastructuur), KPN (Tele-
communicatie) en Hakkers (Civiele 
infrastructuur). (HH)

MEDEMBLIK

Medemblik Yacht Service (MYS) 
uit Medemblik, onderdeel van 
de Contest group, gebruikt als 
eerste Nederlandse werf Ke-
bony hout, een duurzaam Noors 
alternatief voor teak. Het voor 
de productie van Kebony ge-
bruikte hout komt uit loofbos-
sen in West-Europa.

Na een speciale milieuvriendelijke 
behandeling wordt het Europese 
hout harder dan teak en is op het 
oog geen verschil te zien tussen 
beide houtsoorten.    
Kebony wordt gemaakt door een 
Noors bedrijf, dat na jaren van re-
search en experimenteren een mi-
lieuvriendelijk modificatieproces 
heeft ontwikkeld om verschillende 
houtsoorten duurzamer te maken. 
Voor de jachtbouw gebruiken de 
Noren voornamelijk esdoorn. Na de 
kap wordt dit onder hoge druk ge-
impregneerd met een gepatenteerde 
vloeistof. De vloeistof bevat biolo-
gisch Furfurylalcohol, afkomstig 
uit restmaterialen van de winning 
van suikerriet en maïs. Wanneer het 

hout goed droog is, ondergaat het 
een tweede behandeling, waarbij 
door verhitting de uitharding van 
de ingebrachte vloeistof tot stand 
komt.
‘We waren al langere tijd op zoek 
naar goede alternatieven voor teak’, 
zegt bedrijfsleider Henk Drijfhout 
van MYS. ‘We slaagden er echter 
niet in een product te vinden dat 
qua eigenschappen en uitstraling 
teakhout kon evenaren, tot we in 
aanraking kwamen met Kebony. 
Dat vinden wij echt een duurzame 
en volwaardige vervanger voor teak 
en het is langdurig in de praktijk 
getest. Een klant wilde  een nieuw 
dek laten leggen, maar vond het 
ethisch onverantwoord met teak te 
blijven werken. Hij was meteen en-
thousiast over Kebony en wij gaan 
zijn dek hiermee bekleden. Dit is 
wat ons betreft een belangrijke stap 
voorwaarts om het gebruik van teak 
terug te dringen.’
Kebony wordt in Nederland geïm-
porteerd door Houthandel Van de 
Stadt. (HH) 

www.contestyachts.com• Detail van een met Kebony afgewerkt dek op een motorjacht. (Foto Contest Group)

Kebony duurzaam alternatief teak

Vigilia weer
operationeel
STELLENDAM

Het ms Vigilia (135 x 11,45 meter) 
is weer operationeel. Het schip liep 
in de nacht van 30 december ern-
stige waterschade op toen het ter 
hoogte van Rheindorf. met 3900 ton 
schroot in, water maakte en de voor-
woning onder water kwam te staan. 
Het motorschip Richards Bay moest 
langszij komen om de Vigilia voor 
zinken te behoeden. De brandweer 
wist vervolgens het water weer uit 
het schip te pompen. Scheepstim-
merbedrijf IJtama uit Stellendam 
timmerde de voorwoning opnieuw 
in. (Foto IJtama)

• Een compleet drinkwa-
tersysteem van Vetus.
(Foto Vetus)

IHC Piping bestelt
flenzenlasrobot
SLIEDRECHT

IHC Piping laat een flenzenlas-
systeem bouwen, een geroboti-
seerde productieoplossing voor 
het lassen van enkelstuks pijp-
constructies voor de offshore-, 
scheepsbouw- en petrochemi-
sche industrie.

‘De order betreft de levering van 
het eerste gerobotiseerde flenzen-
lassysteem in de Benelux en Duits-
land’, zegt directeur Paul Dits van 
IHC Piping.
Het voor IHC Piping ontwikkelde 
systeem is volgens Dits uniek. De 
laskwaliteit, cyclustijd, produc-
tieflexibiliteit en de levertijd van 
de pijpstukken worden aanzienlijk 
verbeterd. Met de vier simultaan 
opererende ABB-robots en de mo-
dernste vision-technologie is het 
mogelijk een grote verscheidenheid 
aan flenzen en lassokken volledig 
geautomatiseerd te positioneren, 
hechten en af te lassen. 
Een kwart eeuw geleden raakte IHC 
Piping geïnspireerd door de princi-
pes van Lean Manufacturing (LM) 
en Just-In-Time (JIT). Deze produc-
tiefilosofie, die zijn oorsprong kent 
in Japan, heeft alles te maken met 
een efficiënte manier van werken en 
het reduceren van verspilling. IHC 
Piping past het toe in haar ruim 2250 
vierkante meter grote werkplaats. 
Bijzonder aan het productieproces 
is dat flenzen al op de pijpen kun-
nen worden gezet, alvorens de pijpen 
op maat worden gebogen. Elke pijp 
wordt zo vanuit één aaneengesloten 
handeling opgeleverd en daardoor 
behoren tussenvoorraden tot het 
verleden. Bovendien wordt voor-
afgaand aan het programmeren en 
inplannen van de werkzaamheden 
nog een berekening gemaakt voor 
de meest voordelige nesting, zodat 
restafval tot het uiterste minimum 
worden beperkt. (JCK)

ROOSENDAAL

Yachtconsult geeft vaarcursussen 
en is gespecialiseerd in de oplei-
ding voor het Klein Vaarbewijs.

Voor Vaarbewijs 1 zijn er zes les-
avonden en voor Vaarbewijs 2 twaalf, 
waarna op kan worden gegaan voor 
het examen. Er wordt les gegeven 
door een erkende CWO-docent met 
ruim dertig jaar ervaring in zowel 
theorie als praktijk. Daarnaast worden 

ook cursussen als Marifoon, TKN, 
GMDSS, en GPS gegeven. Cursus-
plaatsen zijn Bergen op Zoom, Breda, 
Dinteloord, Dongen, Lage Zwaluwe, 
Roosendaal, Willemstad, Dordrecht 
en Rotterdam.  Aanmelden kan per 
e-mail, schriftelijk of telefonisch bij 
Roland Sterker,  CWO vaarinstruc-
teur Yachtconsult, Roosendaal, tel. 
0165-546707 of 06-53623231, rs@
yachtconsult.com of www.yachtcon-
sult.com

DEN HAAG

Den Haag gaat bij het Zieken 
een historische haven inrichten. 
In de haven komt een drijvende 
steiger van 150 meter lengte, 
waaraan historische schepen 
moeten kunnen afmeren en 
die via een loopplank vanaf de 
Spuibrug bereikbaar zal zijn.

De haven ligt bij centrum van de stad 
en nabij het station Holland Spoor. 
De haven zal over het water via de 
Trekvaart bereikbaar zijn en komt 

in beheer van Stichting Ooievaar, 
die ook de Passantenhaven aan de 
Bierkade exploiteert. De historische 
haven moet nog dit jaar gereed ko-
men.
De haven maakt deel uit van het 
onlangs gepresenteerde Waterplan 
2010-2015, dat samen met het 
Hoogheemraadschap Delfland is 
opgesteld. De historische haven en 
diverse evenementen moeten Den 

Haag nog meer tot een waterstad 
maken.

Bij de ontwikkeling van het Haagse 
water worden diverse maatschap-
pelijke organisaties betrokken. De 
gemeente gaat onderzoek doen naar 
een mogelijke vaarroute van de Vliet 
naar de Scheveningse haven en naar 
de knelpunten in deze route. Vroeger 
werd deze route door binnenvaart-

schepen gebruikt om het voor de 
haringvisserij benodigde zout aan 
te voeren. Tegenwoordig wordt de 
doorvaart onder meer bij de Sche-
veningse haven versperd door een 
gemaal.
Den Haag en Delfland gaan de ko-
mende maanden samen een water-
recreatieplan uitwerken.  Volgens 
de gemeente is de waterkwaliteit de 
laatste jaren flink verbeterd. Maar 

ze vindt dat het altijd nog beter kan 
en zal maatregelen nemen om tot 
voldoende doorstroming van sloten 
en kanalen te komen en wil door 
baggeren de bodem schoon gaan 
houden.

In verband met klimaatverandering 
en de verwachte stijging van de 
zeespiegel zal de zeewering moe-
ten worden versterkt. Twee zwakke 

punten in de zeewering zijn met 
name de kuststrook van ’s Graven-
zande tot de Scheveningse Haven 
(de Delflandse kust) en de Scheve-
ningse boulevard. Er wordt al aan 
de versterking van beide kuststroken 
gewerkt door het strand op te hogen 
en te verbreden. Van ’s Gravenzande 
tot de Scheveningse Haven wordt 
een tweede duinenrij aangelegd. 
De Scheveningse boulevard wordt 
verhoogd en zal worden heringericht 
naar ontwerp van de Spaanse archi-
tect Solà-Morales. (BS)

OUDDORP

Voorzitter Cees Sinke van de 
KNRM-stations Ouddorp en 
Stellendam is bij zijn afscheid 
benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau.

Sinke’s laatste handeling, na vijf-
tien jaar voorzitterschap van de 
plaatselijke reddingsbrigade, was 
om zeven redders een medaille 
Openbare Orde en Veiligheid op te 
spelden voor hun verdiensten. Van 
Station Stellendam waren het Tjerk 
Zandburg voor tien jaar inzet, Jan 
Zandburg, Peter Grinwis en Peter 
Meijer, allen vijftien jaar en Kees 
Koese twintig jaar. Daarna kwam 
zeventig jaar vrijwilligerswerk op 
de planken. De gebroeders Jan en 
Willy Flohil van station Ouddorp, 
zijn ieder al 35 jaar vrijwilliger.
Sinke droeg het commando over 
aan zijn opvolgster mevrouw Ger 
van der Velde, burgemeester van 

Goedereede. Sinke laat twee goed 
uitgeruste stations achter met twee 
bemanningsverblijven, moderne red-
dingsboten met een ‘dijk van een 
bemanning’ en een drijvend boten-
huis op de Grevelingen, waardoor 
de redders overal binnen de gestelde 
nomen aanwezig kunnen zijn.
Sinke kreeg zijn koninklijke onder-
scheiding voor de vele maatschap-
pelijke functies die hij vervult. Zo 
is hij lid van de Raad van Advies 
van het Scheepvaart en Transport 
College Rotterdam, voorzitter van 
de Bedrijfscommissie Zeevisvaart, 
voorzitter van de Raad van Toezicht 
van de Edudelta Onderwijsgroep, 
lid van de Raad van Toezicht van 
Careyn, voorzitter van de Visserij 
Vereniging Zuid-West. Bovendien 
werd Sinke vorige week in Nieuws-
poort uitgeroepen tot beste debater, 
tijdens een door LNV als Lagerhuis-
debat opgezette maatschappelijke 
discussie over visserij. (ME)

• Cees Sinke en zijn vrouw Rini. (Foto Maria Evers)

KNRM-voorman Sinke
krijgt lintje bij afscheid

Den Haag gaat historische haven inrichten bij het Zieken

Nonchalant vervoer
gevaarlijke stoffen
IJZENDOORN

De waterpolitie heeft op de 
Waal bij IJzendoorn de schipper 
van een containerschip bekeurd 
voor verschillende overtredin-
gen op het gebied van het ver-
voer van gevaarlijke stoffen.

Op de vraag aan de schipper of hij 
gevaarlijke stoffen aan boord had, 
antwoordde hij bevestigend. Hij wist 
alleen niet welke. Volgens zijn zeggen 
had hij van de bevrachter geen UN-
nummers gekregen. De waterpolitie 
ontdekte echter dat de UN-nummers 
wel degelijk op de ladingdocumenten 
vermeld stonden. De schipper had ze 
alleen niet gezien. Op het verplichte 
stuwplan stonden de containers met 
gevaarlijke stoffen niet aangegeven. 
Ook de schriftelijke instructies beho-
rende bij de gevaarlijke stoffen waren 
niet aan boord. Bij het vervoer gevaar-
lijke stoffen als pentamethylheptaan 
en benzylchloride is het volgens de 
voorschriften verplicht respectievelijk 
met een explosiemeter en toximeter 
metingen te verrichten. De schipper 
had dit niet gedaan. Hij kon de meet-
apparaten in eerste instantie ook niet 
vinden. Later kwam er toch een toxi-
meter tevoorschijn, maar de keuring 
van het apparaat en de meetbuisjes 
was verlopen. Een explosiemeter was 
niet aan boord. De schipper kreeg 
voor al deze overtredingen proces-
verbaal. (EvH)

Noordpool binnen
tien jaar bevaarbaar
CAMBRIDGE

Het ijs rond de Noordpool smelt 
dit decennium zo snel dat de 
zee binnen tien jaar ‘s zomers 
bevaarbaar is.

Het duurt nog twintig jaar voor al het 
ijs in de zomermaanden verdwenen 
zal zijn. Dat heeft de vooraanstaande 
Britse professor Peter Wadhams te-
gen de BBC gezegd. Hij baseert zijn 
uitspraken op recent onderzoek. Een 
expeditie boorde 1500 gaten in de 
ijslaag op de Noordpool tijdens een 
435 kilometer lange trektocht. Het 
bleek dat het merendeel van de ijs-
schotsen bestond uit ijs dat in één 
winter is gevormd en dus ook elke 
zomer weer smelt.
Het is al langer bekend dat de ijskap-
pen smelten, onder meer door opwar-
ming van de aarde. De voorspelling 
dat de Noordpool al binnen enkele 
jaren in de zomer bevaarbaar is, is 
echter nieuw. Veel landen hebben al 
aanspraak gemaakt op de toekom-
stige wateren, waar vermoedelijk 
veel olie te vinden is. Ook kunnen 
sommige handelsroutes aanzienlijk 
verkort worden door via de Noord-
pool te varen. (HH)

Cursussen voor Klein Vaarbewijs

Hydrofoor overbodig
SCHIEDAM

Vetus heeft een nieuw drink-
watersysteem geïntroduceerd 
dat alle onderdelen omvat om 
drinkwater aan boord betrouw-
baar op te slaan en comfortabel 
te gebruiken.

Het systeem bestaat uit een kunststof 
tank met opgebouwde elektrische 
pomp, alle fittingen voor vullen, 
aanzuigen en beluchten, alsook een 
aanzuigfilter en ultrasone niveausen-
sor. Ook een inspectiedeksel om de 
binnenzijde van de tank te reinigen 

is voorgemonteerd. De sensor van 
de elektrische pompmotor regelt 
niet alleen de snelheid, maar ook 
de waterdruk en zorgt voor een re-
gelmatige opbrengst; een hydrofoor 
is dus overbodig geworden.
De pompmotor heeft een maximale 
opbrengst van13,5 liter per minuut 
en is geschikt voor zowel 12 als 24 
Volt. De tanks van deze complete 
drinkwatersystemen zijn leverbaar 
met een inhoud van 42, 61, 88 of 
120 liter.

www.vetus.com
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voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek

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

scheepvaartberichten

oplossing

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

Voordat de kinderen naar school 
gingen voer het echtpaar veel op de 
Donau, tegenwoordig varen ze op 
de Rijn en de zijrivieren. Dat is een 
afstand die ze te overzien vinden met 
het oog op het internaat in Capelle 
aan de IJssel, waar hun kinderen We-
sley (9) en Cynthia (6) door de week 
wonen. ‘Doorgaans komt het erop 
neer dat we een weekend ver moeten 
rijden en het andere weekend in de 
buurt zijn’, vertelt het echtpaar.
Ze begonnen hun carrière als zelf-
standigen op de Alca van 806 ton. 
Hun volgende drie schepen (1239, 
2540, 3778 ton) heetten allemaal 
Caron. Het is een keuze om aan 
boord te wonen. ‘Toen de kinderen 
naar het internaat moesten hebben 
we weleens gedacht systeem te gaan 
varen, maar dat hebben we niet door-
gezet. Op zich bevalt het ons aan 
boord goed, onze kinderen zijn ook 
het liefst aan boord.’

Schipperskinderen
Ron en Carla zijn schipperskinde-
ren, maar alleen de vader en broer 
van Carla varen nog. Die varen op 
de Covano en de Nova. De ouders 
van Ron voeren op de Dortmunder 
Roodevaart. Ron volgde het LBO-
binnenvaart op de Noorderhelling 
en haalde zijn papieren schriftelijk 
aan boord. Ook Carla koos voor 
de binnenvaart, maar het liep wel 
anders dan haar plan was. ‘Ik ben 
na de MAVO gaan varen. Ik dacht 
altijd dat ik een paar jaar zou va-
ren, mijn papieren zou halen en dan 
bijvoorbeeld naar Rijkswaterstaat 
zou gaan. Het liep anders, want ik 
werd verliefd op een man die wilde 
varen.’

Gelijk nieuw
Momenteel zijn de verdiensten wat 

minder, erkennen beiden, maar ze 
verwachten dat het op den duur 
weer aantrekt. Ze verwachten dat 
de markt in de toekomst meer op 
containers is gericht. ‘Als je de uit-
bouw van de zeehavens ziet, dan zie 
je dat die gigantisch is, dat is niet 
voor niks. De verwachting is, dat 

het in 2014 weer op het oude niveau 
is. Wel denken we dat containers in 
de toekomst terrein winnen. Het is 
voor het bedrijfsleven gemakkelijk 
om dingen in een container te ver-
pakken. Het beschadigd minder en 
is handiger in het vervoer. Stoep-

randen zitten tegenwoordig ook in 
containers’, vertelt Ron.

De crisis in de binnenvaart was te 
verwachten, stellen ze. ‘Het klopte 
ook niet meer. Mensen konden 
volledig financieren en begonnen 
gelijk op een nieuw schip. Klein 

beginnen, zoals wij, gebeurde niet 
meer. Het is ze niet kwalijk te ne-
men, want als je niks bezit en het 
word je aangeboden, dan heb je ook 
niks te verliezen. Vroeger groeide 
je als ondernemer steeds groter en 
je had maar één schip. Toen het zo 

goed ging, bestelde een onderne-
mer meerdere schepen tegelijk. Het 
zou het beste zijn als iedereen een 
vastgesteld percentage eigen geld 
moet hebben om een schip te kun-
nen kopen.’
De toekomst voor de binnenvaart 
zien ze desondanks niet somber in. 
‘De binnenvaart komt heus weer in 
de lift. Maar als de mensen dan gelijk 
weer denken dat de bomen tot de 
hemel groeien, dan loopt het weer 
fout’, verwacht Carla.

72-uursnorm
In het vaargebied van de Caron is 
behoefte aan ligplaatsen en autoaf-
zetplaatsen. ‘Dat is echt een enorm 
probleem. Waar leg je je schip neer 
waar je niet bent gebonden aan de 
72 uur van de overnachtinghavens? 
We begrijpen die 72-uursnorm wel, 

anders liggen die havens zo meteen 
vol met casco’s. Maar stel dat het 
wat beter gaat en je wilt twee weken 
op vakantie. Dan ben je verplicht 
naar een zeehaven te varen, om-
dat het schip nergens kan blijven 
liggen.’

• Ron en Carla Brevoord verwachten dat de markt in 2014 weer op het niveau is van voor de crisis en dat het containervervoer verder terrein zal 
winnen. (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)

Ron en Carla Brevoord konden crisis zien aankomen

Vaart met 4000-tonner Caron prima
te combineren met gezin aan boord
Door Henriette Driesen-Joanknecht

Ron en Carla Brevoord 
varen met twee matro-
zen op de 4000-tonner 
Caron. Ze varen sinds 
1997 als ondernemers 
en begonnen op een 
schip van zeventig me-
ter. Ze kozen voor de 
gezinsvaart en proberen 
de vaart te plannen op 
het internaat.

‘Uitbouw zeehavens
niet zonder reden’

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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ment kan ieder gewenst moment ingaan. Be-
eindiging van het abonnement kan uitsluitend 
schriftelijk geschieden, uiterlijk drie maanden 
voor het einde van de abonnementsperiode, 
nadien vindt automatisch verlenging plaats.
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overeenkomst. Uw gegevens kunnen door 
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postbus 58 7400 AB Deventer.

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
Scheepsnaam: Caron. Lengte: 135 
meter. Breedte: 11,45 meter. Diep-
gang: 3,76 meter. Tonnage: 4217. 
Europanummer: 02330817. Motor: 
2x 1521 pk Caterpillar. Bouwjaar: 
2008. Eigenaar: VOF Scheepvaart-
bedrijf Caron. Thuishaven: Geer-
truidenberg.

JARIG

14 februari:
- Quinten van Leemput, 9 jaar, ms 
Calimero, Antwerpen (B).
19 februari:
- Albert-Wim Bakker, 12 jaar, ms 
Aldebaran, Delfzijl.
- Aron Pieter Bosch, 5 jaar, ms 
Wijnanda-G, Barneveld.
- Cornelis van der Nederpelt, 5 
jaar, a/b Wartburg, Rotterdam.
- Davey Weteling, 15 jaar, ms Ma-
nuela, Papendrecht.

 - Belgian Boat Show, 6 t/m 14 fe-
bruari, Gent
- Boot Holland, 12 t/m 17 februari, 
Leeuwarden
- Droge Hiswa, 2 t/m 7 maart, Am-
sterdam
- Transport & Logistics Fair, 23 
t/m 25 maart, Antwerpen
- Havencongres Amsterdam, 
24 maart, St. Olofs Kapel, thema 
food
- On- & Offshore, 30 maart t/m 1 
april, Gorinchem
- Havencongres Rotterdam, 15 
april, ss De Rotterdam
- Construction & Shipping Indus-
try, 27 t/m 29 april, Gorinchem
- Navingo Maritime & Offshore 
Career Event, 28 april, Beurs-WTC 
Rotterdam
- Offshore Mariculture 2010, 19-21 
mei, Dubrovnik
- IVR Congres, 20 en 21 mei, We-
nen

boeken van
stapel
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HORIZONTAAL: 1 horst; 3 maart; 6 kroes; 8 opnemen; 9 en-
teren; 10 dingo; 12 album; 13 laars; 15 mango; 17 beleg; 19 
armee; 21 schaduw; 22 Amerika; 23 inert; 25 staan; 27 draai; 
29 stoer; 31 vaste; 33 varia; 34 pension; 35 custard; 36 Indus; 
37 sedes; 38 modus. 

VERTICAAL: 1 hoofd; 2 tempo; 3 manna; 4 aimabel; 5 treem; 6 
ketel; 7 sinds; 11 non; 14 arm; 15 Mississippi; 16 omdat; 17 bewijs; 
18 graan; 19 arend; 20 examinandus; 24 ego; 26 afstand; 28 air; 
30 Reims; 31 Venus; 32 exces; 33 visum. 

HORIZONTAAL: 1 roofvogelnest; 

3 lentemaand; 6 beker; 8 noteren; 

9 aanklampen; 10 wilde hond; 12 

verzamelboek; 13 schoeisel; 15 

tropische vrucht; 17 omsingeling; 

19 leger; 21 schim; 22 werelddeel; 

23 willoos; 25 rechtop zijn; 27 

wending; 29 ferm; 31 haaksteek; 

33 mengelwerk; 34 kosthuis; 35 

puddingpoeder; 36 rivier in Azië; 

37 woonplaats; 38 wijze.  

VERTICAAL: 1 kop; 2 snelheid; 3 

hemelbrood; 4 beminnelijk; 5 mo-

lentrechter; 6 kookgerei; 7 sedert; 

11 kloosterlinge; 14 ledemaat; 15 

staat in Amerika; 16 vermits; 17 

bon; 18 koren; 19 roofvogel; 20 

kandidaat; 24 ik; 26 kloof; 28 

houding; 30 plaats in Frankrijk; 

31 planeet; 32 buitensporigheid; 

33 reisdocument.

VRIJDAG 12 FEBRUARI
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 13 FEBRUARI
Nijmegen, KSCC: 12 uur, vergadering 
Schottelvereniging.
Terneuzen, Opstandingskerk: 15 uur, 
ds. J.H. Smeets, HA. 
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, H. 
Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 14 FEBRUARI
Amsterdam, Baptisten Gem. OBG: 
Aula Calvijn met junior College, Schip-
luidenlaan 12, (station Lelylaan), 10 uur, 
dienst, www.obgamsterdam.nl; Geref. 
Gem. Noord, Melkweg 16, Tuindorp-
Oostzaan, 10 en 16.30 uur, leesdienst; 
Geref. Gem.: evangelisatiepost, Looi-
ersgracht 70, 10.30 en 17 uur, evang. J. 
Krijgsman. Crèche aanwezig; Noorder-
kerk: Noordermarkt, 10 uur, ds. A.D. 
Goijert, Bunschoten en 19 uur, dr. P.J. 
Visser.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, T. Huisman en 19 uur, evan-
gelisatiedienst; PKN, Farmsumerkerk: 
9.30 uur, dienst; RK kerk, Singel, 11.30 
uur, dienst; Chr. Geref. kerk: Huibert-
plaat 57, 9.30 uur, A. Harkema, Delfzijl, 
gemeente opbouwdag.
Groningen, Geref.  Oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pinkster 
Gem.: Nieuwe Boteringestraat 50, 9.30 
uur, dienst; Baptisten Gem.: Korreweg 
47, 10 uur, dienst.
Meerssen, Gemeenschapshuis De 
Koel: Past. Geelenplein 6: 10 uur, kan-
didaat De Bree.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. 
L. Krüger; KSCC: 11 uur, H. Mis; Zee-
manshuis: Willemskade 13, 10.30 uur, 
oec. dienst, voertaal Engels.
Terneuzen, Goede Herderkerk: 10 uur, 
ds. J.H. Becker, HA; Opstandingskerk: 
10 uur, ds. J.H. Smeets, HA. 
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 
10 en 17 uur, ds. A.Th. van Olst.
Antwerpen: LO Heer van Bergenstraat 
1-3, 10 uur; N Lange winkelstraat 5, 10 
uur, www.protestantse-kerk-antwerpen-
noord-be.; O Bexstraat 13, 10.30 uur; Z 
Sanderusstraat 77, 10 uur; Evangelisch 
Centrum, Boterlaarbaan 19/23, 10 en 
17 uur.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur, 
H. Mis.
Gent-Centrum, Brabantdamkerk en 

Gent-Noord, Rabothkerk, 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. Info : ds. 
A. van den Dries, tel. 00352 26782943. 
E-mail: vddries@pt.lu.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Lutherse kerk, 
Bld. Vincent Auriol 172 (metro: Place 
d’Italie); 9.45 uur, dienst. E-mail: eglise.
neerlandaise@wanadoo.fr.  
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. T. Aukes.
Karlsruhe-Waldstadt, Simeonkapelle, 
Insterburgerstrasse 13, 17 uur, dienst.
Mannheim, Hafenkirche, Kirchen-
strasse 15: 11 uur, ds. H. v/d Ham.
Münster/Hamm, Johanneskapelle, 
Bergstrasse 36: 10.30 uur, dienst.
Stuttgart, Evang. Kirche Amstetterstr. 
Hedelfingen: 10 uur, dienst.
Bazel: St. Peterskirche, Petersgraben 
t.h.v. de Mittlere Rijnbrug: 16 uur, info: 
H. van Riezen, tel.: 062/683 33 99.

MAANDAG 15 FEBRUARI 
Groningen, Witte Zwaan: 14 uur, volks-
dansen (gymnastiek).
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, stafver-
gadering en 14 uur, repetitie toneel-
groep.
Rotterdam, KSCC: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 16 FEBRUARI
Groningen, Witte Zwaan: 20 uur, sjoe-
len en kaarten.
Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnastiek; 
18 uur, repetitie zangkoor; 19.30 uur, 
cursus vaarbewijs 1.
Rotterdam, KSCC: bijeenkomst Ken 
uw stad.

WOENSDAG 17 FEBRUARI 
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, repetitie 
zangkoor en 13.30 uur, bridgen (oneven 
weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, hand-
werken en kaarten.
Rotterdam, KSCC: bezinningsbijeen-
komsten Aswoensdag.

DONDERDAG 18 FEBRUARI
Amsterdam, Geref. Gem. Noord, 
Melkweg 16, Tuindorp-Oostzaan, 19.30 
uur, ds. J.J. van Eckeveld.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond of 
gemeentekring.
Groningen, Witte Zwaan: 19.30 uur, 
repetitie zangkoor.
Nijmegen, KSCC: 15.30 uur, verzorgen 
bulletin (oneven weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 13.30 uur, 
pergamano.

‘De zeeman vertelt 
wederom’
‘Bakboord uit, de zeeman ver-
telt wederom’ is het derde deel 
uit een reeks boeken waarin het 
zeemansleven aan boord van 
Nederlandse schepen in de ach-
ter ons liggende jaren centraal 
staat.

Een zeemansleven dat in die vorm 
niet meer bestaat, aangezien men in 
de meeste havens door de strenge 
veiligheidsmaatregelen niet eens 
meer de wal op kan om zich te ont-
spannen. Laat staan dat de rederij 
nog alcohol aan boord toestaat.
Dit boek gaat over de gloriejaren 
van de Nederlandse koopvaardij. Die 
waren trouwens niet altijd even ro-
mantisch, want ook aan boord moet 
je op tijd op je werk komen en hard 

werken. Aldus samensteller Willem 
H. Moojen, die de verhalen bewerkte 
en redigeerde. Verhalen over verre 
reizen naar Afrika, Australië, Ca-
nada, Noord- en Zuid-Amerika, het 
Verre Oosten en dichter bij huis in 
Europa. De zeemansgedichten van 
Leo Bersee roepen een sfeervol 
gevoel op over volle ruimen, liefde 
voor de zee, slecht weer, sterren, 
tropenzee en andere zaken die be-
langrijk zijn voor een zeeman.
Indrukwekkend is het relaas van de 
ondergang van de ertstanker Jacob 
Verolme, onderweg van Brazilië met 
een lading ijzererts van 23.000 ton 
voor de Hoogovens in Velsen. Het 
schip verkeerde in een erbarmelijke 
onderhoudsstaat en moest onderweg 
worden gerepareerd om geld te be-
sparen. Op zondagmorgen 22 januari 
1967, ter hoogte van de Canarische 
Eilanden, klonk de doffe dreun van 
een explosie. Oorzaak was het feit 

dat er werd gelast op het voordek 
en vonken in een tank terechtkwa-
men waar zich gas had gevormd op 
achtergebleven olierestanten. Na de 
explosie kapseisde het schip. De op-
varenden werden allemaal opgepikt, 
op één na: de vierde machinist, die 
het niet overleefde.

Binnenvaarttanker
Ook interessant is het verhaal over 
het varen op een binnenvaarttanker, 
waarbij de verteller opsomt welke er-
varingen hij allemaal moest doorma-
ken om te komen waar hij wilde.
De Greenpeaceman die met de 
‘Rainbow Warrior’ actie ondernam 
tegen het Star Wars-programma van 
George W. Bush, komt eveneens aan 
het woord. Verder wordt onder meer 
ingegaan op betekenis en noodzaak 
van het zeemanshuis. Kortom: een 
bonte mengeling van zeemansverha-
len met mooie foto’s. (JvdW)

‘Bakboord uit’, door Willem H. 
Moojen. Uitgeverij Lanasta. 320 
pagina’s. ISBN 9789 08616 0525. 
Prijs 34,95 euro.
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Vaarwater langs Hoofdplaat; werkzaamheden. 
Ivm. de derde verdieping wordt ponton Thornton, 
met de daarbij behorende drijvende leiding, tot 
1 mei verankerd in de werkzone Hooge Platen 
3. Voor deze werkzaamheden wordt een sleep-
hopperzuiger via de drijvende leiding gekoppeld 
aan de ponton. Alle werktuigen liggen buiten 
de vaargeul. Een kaartje bij dit bericht is aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2010.00803.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl
NOORD-BRABANT
Heusdensch Kanaal; Kromme Nol kering; 
stremming. Ivm. oefeningen stremming Kromme 
Nol kering op 2 maart van 8 tot 13 uur. Info: 
RVKC Dordrecht, VHF 71 of (0800) 023 62 00 
en Wilhelminasluis Andel, VHF 22 of (0183) 
44 12 07.
LIMBURG
Julianakanaal; sluis Born; gedeeltelijke strem-
ming. Stremming oostkolk Born tnb. Alleen de 
westkolk is beschikbaar. De maximale toegela-
ten afmetingen zijn: 135 x 13.50 x 3 meter. De 
doorvaarthoogte bedraagt 675 meter.
BELGIË
Albertkanaal; sluis Diepenbeek; sluis Has-
selt; gedeeltelijke stremming. Van 15 februari 
t/m 3 maart stremming middenkolk Hasselt en 
noordkolk Diepenbeek.
Albertkanaal; sluis Kwaadmechelen; gedeelte-
lijke stremming. Van 1 maart t/m 1 april strem-
ming middenkolk Kwaadmechelen en noordkolk 
Kwaadmechelen.
Boven Zeeschelde; Scheldebrug; mededeling. 
De bedieningsregeling van de Scheldebrug Tem-
se-Bornem is aangepast. De spertijden tussen 7 
en 9 en tussen 16 en 18 uur worden afgeschaft. 
De bediening gebeurt bovendien van maandag 
tot zaterdag van 6 tot 21 uur. De huidige bedie-
ningsvoorwaarden blijven van kracht. Deze zijn 
terug te vinden in de brochure met de bedienings-
tijden voor sluizen en beweegbare bruggen op 
de Vlaamse waterwegen.
Bovenschelde; sluis Oudenaarde; waarschu-
wing. Benedenstrooms sluis Oudenaarde is langs 
de rechteroever thv. de monding van de stuwgeul 
over een lengte van 100 m een verondieping vast-
gesteld. De scheepvaart moet binnen de vaargeul 
blijven. De nodige signalisatie is geplaatst. 
Deurganckdok (Haven van Antwerpen); me-
dedeling. De Rijkshavenmeester Westerschelde 
heeft een bekendmaking uitgegeven over con-
structiewerk ingang Deurgangckdok. Deze is aan 
te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2010.00743.0) of te downloaden via www.
infocentrum binnenwateren.nl
Haven van Antwerpen; Royerssluis; strem-
ming. Stremming Royerssluis op 13 februari 
van 8 tot 16 uur.
Maas; brug l’ Europe (kmr. 77.9); brug Roi 
Baudouin (kmr. 77.3); stremming. Op 28 fe-
bruari stremming tussen brug Roi Baudouin en 
brug l’ Europe van 10 tot 13 uur, afmeerverbod 
linkeroever tussen kmr. 77.3 en 77.6 van 9 tot 13 
uur en afmeerverbod rechteroever tussen kmr. 
77.6 en 77.9 van 9 tot 13 uur.
DUITSLAND
Elbe; doorvaartbreedte. Ivm. veranderingen in 
de vaarweg doorvaartbreedte verminderd met 15 
m rechteroever tussen kmr. 37.5 en 37.8 (Gross-
sedlitz), doorvaartbreedte verminderd met 5 m 
rechteroever tussen kmr. 81.4 en 81.6 (Meissen), 
doorvaartbreedte verminderd met 13 m linkeroe-
ver tussen kmr. 141.2 en 141.6 (Belgern) en door-
vaartbreedte verminderd met 5 m rechteroever 
tussen kmr. 186.5 en 186.6 (Mauken) tnb.
Elbe; verandering van de vaarweg. Ivm. ver-
anderingen in de vaarweg doorvaartbreedte ver-
minderd met 5 m linkeroever tussen kmr. 217.3 
en 217.5 (Klein Wittenberg), doorvaartbreedte 
verminderd met 5 m rechteroever tussen kmr. 218 
en 218.3 (Baumgarten), doorvaartbreedte ver-
minderd met 10 m linkeroever tussen kmr. 221 en 
221.3 (Pietsteritz), doorvaartbreedte verminderd 
met 10 m linkeroever tussen kmr. 224.5 en 224.8 
(Apollensddorf), doorvaartbreedte verminderd 
met 10 m linkeroever tussen kmr. 225.1 en 225.7 
(Griebo) en doorvaartbreedte verminderd met 
10 m linkeroever tussen kmr. 285.6 en 285.8 
(Tochheimer Berge) tnb.
Main; sluis Marktbreit (kmr. 275.7); beper-
kingen. Tnb. voor pand Marktbreit tussen kmr. 
281.2 en 281.8 doorvaartbreedte max. 22 m en 
ontmoeten en voorbijlopen verboden.
Main; sluis Griesheim (kmr. 28.7); gedeeltelij-
ke stremming. Stremming noordkolk Griesheim 
van 15 februari 7 uur tot 5 maart 18 uur. 
Main-Donaukanal; sluis Bamberg (kmr. 7.4); 
stremming. Stremming sluis Bamberg t/m 12 
februari van 10 tot 22 uur. Normale meldplicht 
VHF 60.
Mittelweser; sluis Dorverden; gedeeltelijke 
stremming. T/m 31 december 2012 stremming 
Bootsgasse Dorverden.
Neckar; sluis Cannstatt (kmr. 182.7); gedeelte-
lijke stremming. Stremming rechterkolk Cann-
statt tot 26 maart 18 uur.
Neckar; sluis Neckarsteinach (kmr. 39.3); ge-
deeltelijke stremming. Stremming linkerkolk 
Neckarsteinach tot 26 februari 12 uur.
Rhein; bericht ingetrokken. De stremmingen 
tussen kmr. 590.8 en 592.2 op 23 februari en 8 
maart zijn vervallen.
FRANKRIJK
Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest; 
sluis 14 Foug (kmr. 121.9); gedeeltelijke strem-
ming. Stremming linkerkolk 14 Foug van 1 maart 
7 uur tot 5 maart 19 uur.
Canal de la Meuse; sluis 1 Troussey (kmr. 
272.4); sluis 33 Pouilly (kmr. 137.9); strem-
ming. Ivm. hoogwater stremming tussen sluis 
1 Troussey en sluis 33 Pouilly tnb.
Canal de la Meuse; keersluis Les 4 Chemi-
nees (kmr. 2.8); sluis 34 Alma (kmr. 137.9); 
stremming. Ivm. hoogwater stremming tussen 
sluis 34 Alma (kmr. 130.8) en keersluis Les 4 
Cheminees tnb.
Canal des Ardennes; brug RD 8051 (kmr. 36.5); 
beperkingen. Tot 5 maart 17:30 uur voor lin-
keroever tussen brug RD 8051 en kmr. 37 (silo 
Champagne Cereales) snelheidsbeperking en 
bijzondere voorzichtigheid.
Canal des Vosges; sluis 1 Trusey (kmr. 97.2); 
sluis 14 Montee de Golbey (kmr. 83.4); strem-
ming. Stremming tussen sluis 14 Montee de 
Golbey en sluis 1 Trusey tnb.
Canal des Vosges; sluis 17 VM la Prairie 
Gerard (kmr. 81.6); sluis 19 Usine de Thaon 
(kmr. 78.6); stremming. Ivm. averij stremming 
tussen sluis 17 VM la Prairie Gerard en sluis 19 
Usine de Thaon tnb.
Canal du Centre; brug CCM Montceau les Mines 
(kmr. 65.2); stremming. 
Stremming brug CCM Montceau les Mines van 
15 februari 8 uur tot 1 maart 17 uur.
Canal du Midi; mededeling. De bedienings-
tijden van het Canal du Midi zijn te vinden via  
www.vnfsudouest.infos.st
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud; sluis 
Niffer (kmr. 1.1); gedeeltelijke stremming. 
Stremming kleine kolk Niffer van 1 maart 6 
uur tot 26 maart 18 uur.
Canal du Rhône à Sête; keersluis Vidourle 
(nieuwe kmr. 26.6); oponthoud. Oponthoud 
keersluis Vidourle op 15 februari tussen 9 en 
12 uur. Info: VHF 18, sluis St Gilles of tel. 04 
66 87 75 30.
Canal lateral a la Garonne; stremming. Strem-
ming Canal lateral a la Garonne, behalve sectie 
Toulouse, tot 21 februari 19 uur.
Escaut; sluis 6 Pont Malin (kmr. 0); stremming. 
Stremming sluis 6 Pont Malin tnb.
Escaut; sluis Trith (kmr. 15.4); stremming. 
Stremming sluis Trith tnb.
Grand Canal d’ Alsace; sluis Ottmarsheim 
(kmr. 193.7); gedeeltelijke stremming. Strem-
ming grote kolk Ottmarsheim op 3 maart van 
7 tot 17 uur.
Saône; keersluis Charentenay (kmr. 327.8); 
bericht ingetrokken. Stremming ivm. hoogwater 
tussen kmr. 328 en 307 (keersluis Charentenay) 
is opgeheven.
Seine; brug Peripherique Amont (kmr. 165.2); 
brug Peripherique Aval (kmr. 178); wassend 
water. Ivm. hoogwater (waterstand peilschaal 
Austerlitz boven de 160 cm) beperkingen volgens 
art. 4 van het Reglement Particulier de Police 
de Paris tussen brug Peripherique Aval en brug 
Peripherique Amont tnb.
ZWITSERLAND
Rhein; sluis Birsfelden (kmr. 163.4); gedeelte-
lijke stremming. Stremming zuidkolk Birsfelden 
van 19 februari t/m 31 maart.
OOSTENRIJK
Donau; hinderlijke waterbeweging vermijden. 
Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen kmr. 
2010.3 en 2008.9 van 15 februari t/m 2 maart 
maandag t/m vrijdag van 6 tot 20 uur. De bag-
gerspecie wordt langs de rechteroever tussen 2012 
en 2011.5 en langs de linkeroever tussen kmr. 
2016.1 en 2015.8 gestort.
Donau; beperkingen. T/m 26 februari maandag 
t/m vrijdag van 6 tot 20 uur tussen kmr. 1902.7 en 
1902 voorbijlopen en ontmoeten verboden. Hin-
derlijke waterbeweging vermijden en bijzondere 
voorzichtigheid. De baggerspecie wordt langs 
de rechteroever tussen kmr. 1904.6 en 1903.1 
gestort. Extra meldplicht VHF 10, baggerschip 
Ludwig.
Donau; sluis Greifenstein (kmr. 1949.2); ge-
deeltelijke stremming. Stremming rechterkolk 
Greifenstein tot 31 maart 17 uur. Het afvaliname-
punt bij de rechterkolk is buiten gebruik.

Machinekamerlek
DÜSSELDORF

Een Nederlandse binnenvaarttanker 
is maandagavond rond half twaalf 
bij km 721 ter hoogte van Düssel-
dorf-Benrath in de oever gevaren 
en lekgestoten.
Dat meldt de Duitse Wasserschutz-
polizei. De tanker was met 1000 ton 
biodiesel onderweg van Rotterdam 
naar Frankfurt. Volgens de Duitse 
politie kwam de schipper bij het 
ankeren waarschijnlijk te dicht bij 
de oever. Er ontstond een lek in de 
machinekamer. (EvH)
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