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HENRIETTE

Slagbomen

Op maandagmorgen vraagt de 
roerganger rond 6.30 uur om een 
opening van de Botlekbrug. De 
brugwachter doet de brug niet 
open, want de slagbomen zijn eruit 
gereden en de brug gaat uit veilig-
heidsoverweging niet open.
De reis gaat naar boven. De roer-
ganger gaat rond en neemt de route 
over de stad.
‘Waarom varen we hier’, is de vraag 
als we in de Noord zijn.
‘De slagbomen van de Botlekbrug 
zijn eruit gereden en ze willen niet 
dat de mensen als lemmingen in het 
water rijden’, zegt de roerganger.
‘Daar is wat voor te zeggen’, is het 
droge antwoord.
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‘De Nederlandse vloot telt veel zwa-
re-ladingschepen. Die werken met 
enorme hoeveelheden ballastwater, 
dat met hoge pompsnelheden wordt 
geladen en gelost. Er zijn nog geen 
behandelingsinstallaties die met dit 
soort capaciteiten en pompsnelhe-
den kunnen werken. Die moeten dus 
eerst nog worden ontwikkeld’, zegt 
Theo Vollaard, stafmedewerker In-
novatie en Operationele Zaken bij 
de KVNR. ‘Zo’n systeem moet ver-
volgens ook nog worden gekeurd en 
gecertificeerd en aan boord van alle 
schepen worden geïnstalleerd. Het 
is vrijwel onmogelijk om dit in de 
komende vijf jaar te realiseren.’
In samenwerking met de KVNR 
heeft Verkeer en Waterstaat nu een 
voorstel ingediend bij de IMO, waar-
in de IMO wordt verzocht actief mee 
te zoeken naar oplossingen voor dit 
probleem. Dit voorstel is opgenomen 
als vergaderpunt voor de 61ste ver-
gadering van het milieucomité van 
de IMO, die in september in Londen 
wordt gehouden.
Vollaard benadrukt dat de KVNR 
voor invoering van ballastwaterzui-
vering is. ‘Wij willen op geen enkele 

manier de implementatie van dit ver-
drag belemmeren, maar we hebben 
hier een probleem geconstateerd dat 
aandacht verdient. Ons voorstel heeft 
alleen betrekking op de zeegaande 
onbemande barges, halfafzinkbare 
schepen en zware-ladingschepen. 
Dit zijn afwijkende scheepstypen. 
Alle andere typen moeten gewoon 
binnen de gestelde tijd aan de nieuwe 
regelgeving voldoen.’

Ingrijpend
Behalve dat er geen behandelings-
systemen beschikbaar zijn voor 
enorme hoeveelheden ballastwater 
en hoge pompsnelheden, vormt ook 
de constructie van deze schepen een 
obstakel. Veel van deze schepen, bij-

voorbeeld de halfafzinkbare schepen 
van Dockwise of de barges van Smit, 
ballasten namelijk door middel van 
zwaartekracht. Dit wordt gedaan 
door de bodemkleppen te openen. 
Hierdoor zijn er geen pompen en lei-
dingsystemen nodig en bij een deel 
van die schepen zijn ze dus ook niet 
aanwezig. De bodemkleppen zijn 
nodig voor het snel en veilig afzin-
ken en opdrijven van de schepen. 

‘Veel van de nu beschikbare behan-
delingssystemen zijn gebaseerd op 
pompcapaciteit en behandelen het 
ballastwater in de leidingssystemen. 
Hierdoor zullen deze schepen in-
grijpende veranderingen in ontwerp 
en constructie moeten maken. Daar 
komt ook nog eens bij, dat veel van 
deze schepen het motorvermogen 
niet hebben om een behandelings-
installatie aan te drijven, dus zal 
de vermogensvoorziening moeten 
worden uitgebreid. Dat zijn ontzet-
tend grote en dure ingrepen’, zegt 
Vollaard.

Van kracht
Het Ballastwaterverdrag treedt in 
werking als 30 landen het Verdrag 
hebben geratificeerd (erkend), mits 
deze samen 35% van het wereld-
tonnage vertegenwoordigen. In to-
taal hebben nu 26 landen (24,4%), 
waaronder Nederland, het verdrag 
geratificeerd. De verwachting is 
dat begin 2011 voldoende landen 
hebben geratificeerd. Als het Bal-
lastwaterverdrag in werking treedt 
moeten alle schepen van verdrags-
landen uiterlijk in 2016 beschikken 

over een installatie waarmee het 
ballastwater wordt gezuiverd van 
schadelijke organismen. De IMO-
vergadering zal moeten uitwijzen 
welke maatregelen gaan gelden voor 
de specialistische schepen. 

Ongewenste toeristen
Het verspreiden van exotische 
zee-organismen is al lange tijd een 
probleem. De organismen komen 

aan boord tijdens het innemen van 
ballastwater en liften mee tot het 
ballastwater weer wordt geloosd. 
Momenteel wordt jaarlijks nog 
tussen de drie en vier miljard ton 
onbehandeld ballastwater geloosd 
in havens en kustgebieden. Volgens 
schattingen worden dagelijks meer 
dan 10.000 organismen in ballast-
water over de zeeën getransporteerd 
en geïntroduceerd in een uitheemse 
omgeving. Als deze uitheemse in-
dringers in gebieden worden uitge-
zet waar zij geen natuurlijke vijand 
hebben, kunnen ze snel uitgroeien 
tot een plaag en daardoor het lokale 
ecosysteem ontwrichten. Het nieuwe 
Ballastwaterverdrag moet dit in de 
toekomst voorkomen.
Ook in Nederland is overlast van 
uitheemse indringers. Stadsecoloog 
Martin Melchers meldde begin vo-
rige week dat er miljoenen Ameri-
kaanse ribkwalletjes in het water van 
het Amsterdamse IJ aanwezig zijn. 
De beestjes kunnen ecologisch ge-
zien grote schade aanrichten, omdat 
ze jonge visjes opeten. Volgens Mel-
chers is het kwalletje vijf à zes jaar 
geleden in ballastwater meegelift.

‘Zuivering enorme hoeveelheden ballastwater nog niet mogelijk’

Ballastwatereisen te hoog voor
deel Nederlandse zeeschepen
Door Tobias Pieffers

Een deel van de Nederlandse zeeschepen kan niet 
tijdig voldoen aan de nieuwe eisen die de Interna-
tional Maritime Organization (IMO) stelt aan bal-
lastwater. Om de verspreiding van zee-organismen 
tegen te gaan, moet ballastwater uiterlijk vanaf 
2016 aan boord worden gezuiverd. Maar volgens 
de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 
(KVNR) kunnen onder meer zware-ladingschepen 
daaraan voorlopig niet voldoen.

Groot probleem voor
zware-ladingschepen
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Theo Vollaard 
heeft zich 
namens de 
KVNR ingezet 
om de proble-
men onder de 
aandacht van de 
IMO te brengen. 
(Foto Tobias 
Pieffers)
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Zwaargewonde op
kraanschip Jumbo
VLISSINGEN

Een bemanningslid van het 
kraanschip Jumbo is vorige 
week donderdag zwaargewond 
geraakt door een staalkabel.

Toen de onder spanning staande 
kabel brak, probeerde de man zijn 
gezicht te beschermen met zijn ar-
men. Hij liep daarbij ernstige ver-
wondingen op aan zijn armen en 
handen, waaronder een slagaderlijke 
bloeding en mogelijk botbreuken.
Het kraanschip lag nabij de boei 
Everdingen 2B voor anker toen 
het ongeluk gebeurde. Via de Kust-
wacht werd de hulp ingeroepen van 
de reddingsboot Zeemanshoop van 
Breskens. Toen de redders aan boord 
van het kraanschip stapten, troffen 
zij de zwaargewonde man liggend op 
het dek aan. Hij was door collega’s 
van het kraanschip gestabiliseerd 
en verbonden. Na de slagaderlijke 
bloeding nog eens extra te hebben 
verbonden, vervoerden de KNRM-
vrijwilligers de man op een bran-
card naar de Poseidonsteiger in de 
Vlissingse buitenhaven, waar een 
ambulance klaar stond. (BS)

GORINCHEM

Hendricks Scheepsbouw uit Go-
rinchem levert binnenkort een 
nieuw binnenvaartschip (110 x 
11,45 meter) aan een klant in 
Frankrijk. In de loop van het jaar 
verkoopt de makelaar nog twee 
nieuwe droge-ladingschepen 
aan afnemers in Frankrijk.

De schepen gaan varen op de Rhône 
en de Seine. Voor 2011 staat een 
opdracht in de boeken voor de 
levering van twee nieuwe tankers 
(110 x 11,45 meter) aan klanten in 
Frankrijk. Hendricks Scheepsbouw 
wil deze schepen in Nederland af-
bouwen.
 ‘De samenwerking voor het eerste 
schip is tot stand gekomen met ma-
kelaars uit Nederland en Frankrijk’, 
zegt Peter Hendricks. ‘Het betreft 
een casco uit Polen, dat bij Holland 
Shipyards in Hardinxveld Giessen-
dam zal worden afgebouwd. Het 
schip wordt compleet afgebouwd 

afgeleverd in Marseille. We bieden 
de nieuwbouwschepen voor zeer 
scherpe prijzen aan in het buiten-
land. Op die manier krijgt de binnen-
vaart in Nederland geen extra druk 
en krijgen bedrijven die afhankelijk 
zijn van de afbouw van schepen weer 
opdrachten om op voorraad zijnde 
casco’s af te bouwen.’
Bedoeling is de komende tijd ook 
binnenvaartschepen te verkopen 
naar andere landen dan Frankrijk. 
Hiervoor werkt Hendricks samen 
met een aantal buitenlandse make-
laars. ‘Hierdoor wordt het werkge-
bied groter en kunnen we dit jaar 
ook beginnen met de verkoop van 
bestaande schepen naar andere lan-
den’, stelt Hendricks. ‘Het zal dan 
gaan om schepen met een lagere 
verkoopprijs. In een later stadium 
zullen ook nieuwere en duurdere 
schepen worden aangeboden in het 
buitenland.’ (HH)

www.hshv.nl

• Een boot van de roeiers brengt brandweerlieden naar het hevig rokende 
het kraanschip Volharding, dat moeilijk bereikbaar was in de buitenhaven 
van Terneuzen. De Multratug 18 kwam als eerste ter plaatse om assistentie 
te verlenen. (Foto Adri van de Wege)

Brand op kraanschip
TERNEUZEN
Een brand heeft vorige week 
vrijdagavond de woning en 
stuurhut van het kraanschip 
Volharding verwoest. Het bin-
nenvaartschip lag afgemeerd in 
de Buitenhaven van Terneuzen 
toen de brand uitbrak.

De bemanning kon zich in veilig-
heid stellen. De sleepboot Multra-
tug 18 van Multraship in Terneuzen 
kwam langszij en voorkwam dat 
het werkschip, dat toen al slagzij 
maakte, kapseisde. De brandweer 
van Terneuzen rukte uit met groot 
materieel, maar kon aanvankelijk het 
brandende schip moeilijk benaderen. 

Een brandweerploeg werd vervol-
gens door de VEBO-Runner van de 
Verenigde Bootlieden in Terneuzen 
aan stuurboordzijde aan boord ge-
zet. De brand was tegen half acht 
geblust.
De waterpolitie onderzoekt de oor-
zaak van de brand. Het was de tweede 
scheepsbrand in enkele dagen in de 
haven van Terneuzen. Op het Bel-
gische binnenvaartschip Ambro in 
het Noorddok te Terneuzen brak vo-
rige week dinsdagmorgen rond half 
acht ook brand uit. Ook hier liepen 
stuurhut en woning zware schade op, 
maar konden de opvarenden op tijd 
van boord komen. (WB)

SCHIEDAM
De jaarlijkse reünie van de Lan-
delijke Vereniging tot Behoud 
van het Historisch Bedrijfsvaar-
tuig (LVBHB) bracht afgelopen 
weekeinde 197 schepen bijeen in 
Schiedam. Vier kilometer kade vol 
historische schepen, ruim de helft 
motorschepen: luxe motoren, Kat-
wijkers en beurtscheepjes.

In de Korte Haven lagen de zeil-
schepen en Westlanders, in de 
Lange Haven de wat grotere sche-
pen, tien zalmschouwen en twee 
originele vissermansschouwen uit 
Urk. Daar werd het al snel gezellig 
druk, maar het leek wel of veel van 

de 40.000 bezoekers niet door had-
den, dat langs de Buitenhavenweg 
nog 50 grotere schepen, stoom- en 
motorsleepboten, een zeillogger en 
kotter lagen en daar op de kade ook 
van alles gebeurde.
Het programma begon vrijdag met 
een poging het sleeprecord in het 
Guinness Book of Records te ver-
beteren. De schepen verzamelden 
zich in de Schiehaven. Maar twee 
durfden het niet meer aan en één 
kon niet op tijd komen. Gelukkig 
werd het probleem opgelost door 
de begeleidende motorsleepboten 
achter in de sleep aan te laten ha-
ken. De forse sleepboot Interlude 
van Martin Speyer uit Vlaardingen 

startte zijn Industrie 4 VD 6 A van 
200 pk bij 320 toeren en formeerde 
eerst een sleep van zeven schepen, 
vervolgens stuurde kapitein Kees 
Boekweit stoomsleepboot Hercules 
de haven binnen en trok de overige 
zeven de Waterweg op. De Interlude 
sloot daar achter aan en zo ontstond 
een sleep van 14 schepen, 668 meter 
lang, die in 35 minuten een traject 
van 4400 meter aflegde. Er werd een 
officieel proces-verbaal opgemaakt, 
kennelijk nodig, en notaris Kloos-
terman constateerde dat het goed 
was. Het was dood tij. Toch moest 
de tweecilinder compound stoom-
machine van de Hercules, 225 echte 
pk bij 240 toeren, volaan. Zware, 

zwarte roetwolken kwamen uit de 
pijp, als de stokers weer extra kolen 
op het vuur gooiden.
De zomervergadering van de 
LVBHB leverde deze keer geen 
verhitte discussies op over de nor-
men voor Varende Monumenten, wel 
werd gesproken over een nieuwe be-
dreiging: ook bewoonde historische 
schepen in rijkswater moeten aan 
het riool, varend of niet.

Volgend jaar gaat het circus naar 
Friesland: op het Snekermeer gaan 
weer eens de lappen omhoog en 
daarna in colonne naar Leeuwar-
den. In 2012 is Hasselt weer aan 
de beurt. (HO)

• De tweecilinder compoundmachine van 225 pk in de stoomsleper Hercules moet er volaan aan trekken om 
de 668 meter lange sleep gaande te houden. (Foto Hajo Olij)

Historische schepen LVBHB verbeteren sleeprecord

Opvarende moet
oog missen
DORDRECHT

Een opvarende van een binnen-
vaartschip is maandag 26 juli 
op het Hollandsch Diep zwaar-
gewond geraakt bij een ongeval 
met de luiken.

De gealarmeerde KNRM-vrijwilli-
gers van reddingsstation Dordrecht-
Zuid rukten uit met de reddingsboot 
DRB-49. Ter plaatse bleek dat het 
slachtoffer veel bloed verloor en ern-
stig gewond was aan zijn gezicht en 
handen. De redders verleenden het 
slachtoffer eerste hulp en brachten 
hem aan wal, waar een ambulance 
klaar stond. De opstappers van de 
DRB-49 hielpen vervolgens het 
binnenvaartschip af te meren in 
de vluchthaven van ’s Gravendeel. 
Volgens het ambulancepersoneel 
zal het slachtoffer een oog moeten 
missen. (BS)

Mira Sanro op Vormt
URK

Het binnenvaartschip Mira San-
ro uit Maastricht is in de nacht 
van woensdag 28 juli vastgelo-
pen op de ondiepte De Vormt in 
het IJsselmeer bij Urk.

Het schip had volgens opurk.nl so-
jaschroot in en was onderweg naar 
Minden in Duitsland. De Mira Sanro 
kwam op 800 meter van de Urker 
vuurtoren vast te zitten.  De KNRM-
reddingsboot Kapiteins Hazewinkel 
slaagde er met haar 2 x 715 pk niet 
in de Mira Sanro vlot te trekken. 
Toen later Hennie Foekema met een 
sleepboot ook vastmaakte, lukte het 
wel en kon het binnenschip haar reis 
voortzetten. (BS)

Makelaar exporteert
nieuwbouwschepen

ROTTERDAM

Veel bevrachters twijfelen aan 
de haalbaarheid van het EUBO-
plan coöperaties te vormen on-
der de noemer Rent-a-Ship, al 
hebben ze er geen principiële 
bezwaren tegen. ‘Collectiviteit 
is de enige manier om de prijs 
te beïnvloeden’, zegt Bert van 
Strien van Overmeer Transport 
uit Rotterdam.

‘Wanneer de marktprijzen van 30 
cent naar 60 cent per ton stijgen, 
betalen we dat en zullen we ook 
schepen van de EUBO huren. Maar 
wanneer schepen elders goedkoper 
zijn, nemen we die.’
Als enkele honderden schippers zich 
bij Rent-a-Ship aansluiten zal het 
volgens Van Strien zeker een aan-
tal weken duren voordat de hogere 
prijs die de coöperatie vraagt door 
bevrachters moet worden betaald. 
‘Grote vervoersstromen zullen even 
pas op de plaats maken. Pas wan-

neer de voorraden opraken komen 
die weer op gang. Maar er is geen 
financiële buffer waarmee de Rent-
a-Ship 200 voor de wal liggende 
schepen twee weken kan betalen. 
Je praat over 1500 euro per dag per 
schip. Dat loopt snel op tot twee à 
drie miljoen euro. In het EUBO-plan 
staat uitgebreid hoe de winst wordt 
verdeeld, maar niet wie de aanloop-
kosten betaalt.’
Stappen 1000 schepen in de coöpe-
ratie dan zullen de vervoersprijzen 
veel sneller stijgen. ‘Waarschijnlijk 
al na drie dagen, maar de overlig-
kosten per dag zijn dan veel hoger 
en betalingen komen meestal pas na 
zes weken binnen. Je moet schippers 
ook een voorschot kunnen geven. 
Je hebt dus een flink werkkapitaal 
nodig, 150.000 euro is in een halve 
dag op.’
  
Ook Frank Smit, van het gelijknamig 
bevrachtingskantoor in Rotterdam, 
twijfelt aan de levensvatbaarheid van 

Bevrachters geven Rent-a-Ship weinig kans
Rent-a-Ship. ‘Grote opdrachtgevers 
laten zich niet makkelijk dwingen 
en hebben een grote achterban. Mo-
gelijk krijgen andere schippers wel 
meer als Rent-a-Ship tarieven van 
60 tot 80 cent per ton per dag rekent. 
Hun tarieven stijgen dan misschien 
naar 50 of 60 cent.’

Lees verder op pagina 7 
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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: Zuidwestenwind, kracht 3. Zaterdag geruime tijd kracht 4. 
nederlandse kust: Zuidwestenwind, kracht 5. Zondag west en meest matig, kracht 4.

Golven rond 1 meter.
oostzee: Noordwestenwind, kracht 4 tot 5. Zondag west en opnieuw matig tot vrij

krachtig. In de avond trekt de wind aan. Golven 0,5 tot 1m.
ierse zee: Zwakke tot matige westenwinden. Golven tot maximaal 0,5 meter.
Het kanaal: Vrij krachtige zuidwester op zaterdag met golven tot 1 meter. Zondag 

een matige westenwind en golven rond 0,5 meter.
golf van Biskaje: Zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Golfhoogte zaterdag

rond 1 meter. Zondag inclusief deining rond 1,5 meter.
westelijk deel middellandse zee: Zwakke tot matige wind uit een veelal westelijke richting. Nabij de Golf 

van Biskaje een vrij krachtige oostenwind en golven tot 2m.

weeroVerzicHt:
De ene depressie is nog niet van 
de weerkaart verdwenen, of een 
volgende komt al in sneltreinvaart 
vanaf de oceaan op het Europese 
vasteland afzetten. Zowel de Britse 
eilanden als de Benelux, Noord-
Frankrijk en Duitsland hebben 
wisselvallig zomerweer waarbij 
de temperatuur vrijwel normaal is 
voor begin augustus. In Frankrijk 
en in het stroomgebied van de 

Donau gaat de temperatuur zelfs 
iets omhoog en wordt het met 
(ruim) 25 graden zomers warm. 
Het blijft daarbij wel wisselvallig. 
In het Alpengebied valt geregeld 
een aantal fikse buien. Vooral in 
de oostelijke helft van Zwitserland 
en richting Tirol is dat het geval. 
In Polen en Tsjechië wordt er ook 
aardig wat regen verwacht, maar 
het gaat om buien die een lokaal 
karakter hebben, maar dan wel 

in korte tijd veel regenwater 
kunnen achterlaten. De wind-
sterkte blijft meestal beperkt. 
Alleen rond Gibraltar waait het 
fors en zondag steekt er op de 
Oostzee en Botnische Golf een 
krachtige noordwestenwind op 
met een paar stevige windvlagen. 

Mate van zekerheid verwachting: 
Redelijk zeker.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

Voor de projecten wordt de naam-
loze vennootschap Vlaamse Havens 
opgericht, waarbinnen per sluis af-
zonderlijke dochtervennootschappen 
worden opgericht, waarin naast de 

regering ook de drie havenbesturen 
participeren.
Het gaat hier over een tweede sluis 

voor de Waaslandhaven in Antwer-
pen, de nieuwe sluis in het SHIP-
project in Zeebrugge en een nieuwe 
zeesluis in Terneuzen. Samen vergen 
deze drie grote infrastructuurprojec-

ten een investering van meer dan 
twee miljard euro. Het is bovendien 
de ambitie  van de NV Vlaamse 

Havens om snel met de bouw van 
deze drie nieuwe kunstwerken te 
beginnen.
De sluis van Antwerpen zal als eerste 
worden gerealiseerd en wordt nadien 
gevolgd door de bouw van de sluizen 
van Zeebrugge en Gent. De werken 
worden uitgevoerd in opdracht van 
de dochtervennootschap van de NV 
Vlaamse havens, die hiervoor zal 
samenwerken met de havens, een 
private partner of een samengaan 
van beiden.

Aanbesteding
Bedoeling is nog deze maand te 
beginnen met de aanbestedingspro-
cedure voor de tweede zeesluis Ant-
werpen-Linkeroever, van het type 
Berendrechtsluis en te bouwen in het 
verlengde van het Deurganckdok. De 
bouw- en milieuvergunning werden 
al afgegeven. Volgens de huidige 
planning zou dan medio 2011 kun-
nen worden begonnen met de bouw, 
zodat het kunstwerk tegen eind 2015 

in gebruik kan worden genomen. In 
Zeebrugge is de nieuwe sluis onder-
deel van het SHIP-project. 
Daar zouden, als alles volgens plan 
verloopt, de bouwwerkzaamheden 
in 2014 kunnen beginnen. Eerst 
moet de Vandammesluis volledig 
zijn gerenoveerd.
Voor de sluis in Terneuzen zijn me-
dio 2009 de financiële onderhande-
lingen begonnen tussen Vlaanderen 
en Nederland. Rekening houdend 
met alle nodige procedures kan daar 
op z’n vroegst in 2014 worden be-
gonnen met de sluisaanleg.

Havens blij
Antwerpen en Gent hebben onmid-
dellijk positief gereageerd op het 
regeringsbesluit. ‘Een snelle ver-
wezenlijking van de tweede sluis 
is cruciaal voor onze klanten’, zei 
de Antwerpse havenschepen Marc 
Van Peel. ‘Door de groei van de 
Waaslandhaven stuit de Kallosluis 
op de grenzen van haar capaciteit. 

Bovendien biedt een tweede sluis 
op Linkeroever meer sluiscapaci-
teit en meer bedrijfszekerheid, zodat 
er steevast een vlotte doorvaart kan 
worden verzekerd. De tweede sluis 
wordt niet alleen breder, maar ook 
dieper dan de Kallosluis, zodat het 
potentieel van de Waaslandhaven 
volledig kan worden benut.’

Het Havenbedrijf Gent toonde zich 
verheugd dat de Vlaamse regering 
voor Terneuzen heeft gekozen voor 
de diepe zeesluis. Deze keuze ligt in 
de lijn van het advies van het Sta-
keholdersadviesforum Kanaalzone 
Gent-Terneuzen. De Gentse haven-
schepen stelde ook met tevredenheid 
vast dat de oorspronkelijke, strikte 
planning van ingebruikname van de 
nieuwe grote zeesluis in 2018 wordt 
aangehouden. Bovendien noteerde 
het Havenbedrijf, ook met tevreden-
heid, dat de minister de kostenon-
derhandelingen met Nederland nog 
dit jaar wil afronden.

‘Binnen enkele jaren in aanbouw in Antwerpen, Gent en Zeebrugge’

Vlaanderen bouwt drie nieuwe sluizen
Door Justin Gleissner

De Vlaamse regering wil volgens de formule van 
publiek-private samenwerking (PPS) in Antwer-
pen, Zeebrugge en Gent de bouw van drie nieuwe 
sluizen financieren. De eerste sluis moet over vijf 
jaar in gebruik worden genomen in Antwerpen.

Investering van meer
dan twee miljard euro

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)

Overzicht van wijzigingen (rigmoves) in verplaatsbare booreilanden, die thans 
werkzaam zijn op de Noordzee.  De opgegeven posities zijn in WGS 84. Geplaatste 
booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 zM). De vermelding van een 
booreiland dat verplaatst is nabij een gekarteerd platform wordt niet herhaald
(ACP - Adjacent to Charted Platform).

Naam Ligging 
Noble Ronald Hoope  53-49,10 N 004-30,80 E
Maersk Guardian  58-04,10 N 001-53,10 E
Borgsten Dolphin  Invergordon

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

havens & vaarwegen

de Regiovertegenwoordiger

KoninKLijKe Schuttevaer
Anne-Ruth Smink

Ondanks en dankzij 
de crisis….
Ondanks de crisis lopen er genoeg 
projecten die de scheepvaart raken. 
Neem nu de vaarweg IJsselmeer-
Meppel. Al enkele jaren is men 
bezig met de renovatie van het 
Houtribcomplex. Tot nog toe heb-
ben we daar weinig van gemerkt, 
maar in oktober is dan toch de eerste 
sluiskolk aan de beurt en worden we 
geconfronteerd met langere wacht-
tijden. Indien mogelijk kan de bin-
nenvaart door de spuisluizen varen. 
Wij hebben er op aangedrongen dat 
er voldoende wacht/ligplaatsen bij 
de Houtribsluizen zijn. Daarnaast 
verwachten we duidelijke informa-
tieverstrekking via post IJsselmeer-
gebied en de media en de garantie 
dat de omvaarroutes via Enkhuizen 
en de Randmeren kunnen worden 
gebruikt. De werkzaamheden zijn 
gepland van oktober tot april en ok-
tober 2011 tot april 2012 de tweede 
sluiskolk.

In het westelijke deel van het Ke-
telmeer wordt de bodem gesaneerd, 
hiertoe is het gebied in vakken 
verdeeld. De werkvakken worden 
afgezet met rood-wit-rode beton-
ning, voor de zichtbaarheid van het 
werkvak worden extra boeien tus-
sengevoegd en wordt de betonning 
voorzien van een topteken.
Het project Vaarweg IJsselmeer-
Meppel is weer opgepakt en heeft 
de bedoeling het traject vanaf het IJs-
selmeer tot aan Meppel geschikt te 
maken voor klasse Va-schepen (110 
x 11,40 meter). Gevraagd is naar de 
knelpunten op dit traject. Een andere 
uitvaart van Schokkerhaven en rui-
mere bediening van de Ramspolbrug 
en de Meppelerdiepbrug. Verder, op 
wat ondieptes die met regulier bag-
geren worden weggehaald na, zijn 
bij ons geen grote problemen bekend 
voor deze maat schepen.

Het knelpunt Ramspolbrug is er 
één die momenteel dankzij een 
spoedaanpakproject wordt opgelost. 
De nieuwe brug krijgt een vaste on-
derdoorvaart van 13 meter hoog en 
een breedte van 45 meter. Ook voor 
de grote transporten is het plan dus-
danig aangepast dat deze veilig het 
beweegbare deel kunnen passeren. 
In 2013 moet de nieuwe brug klaar 
zijn en de oude gesloopt.
De Balgstuw ligt dan nog in de weg 
en is, na de aanleg van de nieuwe 
Meppelerdiepsluis, de grootste onbe-
trouwbare factor in deze vaarroute! 
Het is te hopen dat deze met alle 
nog te nemen maatregelen overbo-
dig wordt.

Meppelerdiepsluis
De nieuwe Meppelerdiepsluis met 
brug moet in 2015 klaar zijn. Nog 
steeds is onduidelijk of tijdens de 
ombouw de Grote Kolksluis kan 
worden gebruikt. Ook de definitieve 
afmetingen van de nieuwe sluis zijn 
niet duidelijker omschreven dan dat 
zij geschikt moet zijn voor klasse 
Va-schepen. Wel is toegezegd dat de 
tijdelijke brug beweegbaar zal zijn 
met onbeperkte doorvaarthoogte. De 
nieuwe definitieve brug zal uitein-
delijk eenzelfde effectieve door-
vaarthoogte krijgen als de huidige 
en dat is voor een lege Kempenaar 
al te weinig. Dus de nieuwe brug 
zal veel vaker moeten worden ge-
opend voor de beroepsvaart als de 
verwachte groei, die de provincie 
Drenthe in haar Visie vaarwegen 
en Binnenhavens van 2010 doet, 
uitkomt. Namelijk van  55.000 teu 
nu naar 140.000 teu in 2030. En 
van 2.268.000 ton voor Meppel en 
Hoogeveen samen naar 3 miljoen 
ton in 2030.

Hoe de vaarweg van Amsterdam 
naar Meppel er in 2030 uit zal zien 
kan ik niet zeggen. Den Haag streeft 
naar een klasse Va-vaarweg, Drenthe 

WADDENZEE
Groote Siege; gewijzigde markering. De rode wad-
lichtpaal GS 8 is definitief opgenomen en vervangen 
door rode stompe kunststof sparboei GS 8 voorzien 
van een licht met karakter Fl.5s in positie 53° 27,7254’ 
N - 006° 11,1366’ E. De vorige scheepvaartberichten 
2010-00659-0 (AWZ 2010-050 van 01 februari 2010) 
en 2010-00680-1 (AWZ 2010-063 van 05 februari 2010) 
komen hiermee te vervallen.
noorderspruit; stremming. I.v.m. overige geldt de 
volgende beperking: stremming niet betonde vaarwater 
Noorderspruit tot nader bericht. Tussen de posities 53° 
25,7160’ N - 005° 51,6670’ E en 53° 25,6980’ N - 005° 
51,6890’ E ligt de KPN kabel 30 cm bloot boven de grond. 
Op de zuidelijke positie is een markeringsboei gelegd. Ms 
Coastal Digger en ms Coastal Mate welke uitluisteren via 
marifoonkanaal 5 en 10 zijn bezig met werkzaamheden op 
de KPN kabel. Info: Zeeverkeerspost Schiermonnikoog 
via marifoonkanaal 5 of tel. 0519 - 53 12 47.
Scheurrak; gewijzigde markering. De volgende spar-
boeien zijn verlegd: De rode stompe kunststof sparboei 
SO 38 naar positie 53° 08,2620’ N - 005° 10,1964’ E; De 
rode stompe kunststof sparboei SO 40 naar positie 53° 
08,4803’ N - 005° 10,1370’ E; De rode stompe kunst-
stof sparboei SO 42 naar positie 53° 08,6743’ N - 005° 
10,0867’ E; De rode stompe kunststof sparboei SO 44 
naar positie 53° 08,8909’ N - 005° 10,0273’ E; De rode 
stompe kunststof sparboei SO 46 naar positie 53° 
09,0703’ N - 005° 09,9789’ E; De rode stompe kunst-
stof sparboei SO 48 naar positie 53° 09,2132’ N - 005° 
09,9871’ E; De rode stompe kunststof sparboei SO 50 
naar positie 53° 09,3573’ N - 005° 10,0608’ E; De groene 
spitse kunststof sparboei SO 39 naar positie 53° 08,4858’ 
N - 005° 10,2222’ E; De groene spitse kunststof sparboei 
SO 41 naar positie 53° 08,6852’ N - 005° 10,1674’ E; 
De groene spitse kunststof sparboei SO 47 naar positie 
53° 09,2080’ N - 005° 10,0733’ E.
Zuidoost Lauwers midden; Zuidoost Lauwers noord; 
Zuidoost Lauwers noordplodz; gewijzigde markering. 
De groene spitse ton ZOL 5 in positie 53° 29,0065’ N 
- 006° 26,4758’ E vervangen door een groene spitse 
kunststof sparboei ZOL 5. De groene spitse ton ZOL 9 
in positie 53° 27,7765’ N - 006° 28,0808’ E vervangen 
door een groene spitse kunststof sparboei ZOL 9. De 
rode stompe ton ZOL 18 in positie 53° 27,1763’ N - 006° 
31,5438’ E vervangen door een rode stompe kunststof 
sparboei ZOL 18. De rode stompe ton ZOL 20 in po-
sitie 53° 27,3500’ N - 006° 32,3900’ E vervangen door 
een rode stompe kunststof sparboei ZOL 20. De rode 
stompe ton ZOL 22 in positie 53° 27,6016’ N - 006° 
33,0764’ E vervangen door een rode stompe kunststof 
sparboei ZOL 22.
Zuiderspruit ameland; hinderlijke waterbeweging 
vermijden. I.v.m. werkzaamheden hinderlijke water-
beweging vermijden t/m 30 juli. Ms Coastal Digger 
en ms Coastal Mate voeren werkzaamheden uit op de 
kabels en leidingen. Ms Coastal Digger heeft hiervoor 
ankers uitstaan in het vaarwater. Deze ankers worden 
afgedekt door oranje blazen. Ms Coastal Digger en ms 
Coastal Mate luisteren uit op mar.kan. 5 en 10 en de 
scheepvaart dient op 1 van deze kanalen uit te luisteren. 
Info: Zeeverkeerspost Schiermonnikoog, mar.kan. 5 of 
tel.: (0519) 53 12 47.
EEMS 
Westereems; hinderlijke waterbeweging vermijden. 
T/m uiterlijk 31 december 2010, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, worden vanaf de werkschepen 
“Prins 4” en/of “GPS Apollo” op locaties in of nabij het 
hoofdvaarwater tussen de Westereemsboei en de toegang 
naar de Eemshaven bergings- en duikwerkzaamheden 
uitgevoerd. In nauwe samenspraak met Verkehrszentrale 
Ems (Ems Traffic) zal in genoemde periode telkens een 
positie in het vaarwater worden ingenomen. Het duik-
schip zal ankeren met behulp van 4 ankers. De posities 
van deze ankers zullen worden aangegeven met gele 
markering voorzien van radarreflector. De GPS Apollo 
en/of de Prins 4 bevinden zich telkenmale in het mid-
delpunt binnen een cirkel met een straal van ca. 100 m. 
De actuele positie van de werkzaamheden wordt constant 
gemeld in het scheepvaartbericht van Ems Traffic op 
mar.kan. 18. De scheepvaart dient ter plekke te passeren 
met een zeer matige vaart op een minimale afstand van 
200 m van het werkschip, het één en ander in nauw 
marifooncontact met Ems Traffic. Verkeersaanwijzingen 
en instructies gegeven door Ems Traffic op mar.kan. 18 
dienen stipt te worden opgevolgd. De werkzaamheden 
vinden in principe slechts plaats bij daglicht, bij een 
windkracht van maximaal Bft 4 en bij een horizontaal 
zicht van meer dan 2000 m. 
IJSSELMEER 
vaarwater langs de Friese kust; Wieringervlaak; 
bijzondere markering. Op het IJsselmeer is in positie 
52° 54,732 N - 005° 13,436 E meetpaal FL 47 geplaatst 
met karakter Fl.Y 5s.
OVERIJSSEL
Geldersche ijssel; KMr 996; evenement. I.v.m. vuur-
werk geen beperking rechteroever thv kmr 996.0 (Kam-
pen) op zaterdag 21 augustus omstreeks 22:30 uur.
Zwarte Water; evenement. I.v.m. evenement geen be-
perking tussen kmr 2.0 en 3.0 op zaterdag 28 augustus 
van 13 tot 17 uur.
UTRECHT
amsterdam-rijnkanaal; Prinses irenesluis; gedeel-
telijke stremming. I.v.m. werkzaamheden westkolk 
Prinses Irenesluis te Wijk bij Duurstede: stremming op 
11 september van 8 tot 17 uur; beperkte schutlengte van 
15 t/m 17 september; stremming 18 september van 8 tot 
17 uur; beperkte schutlengte van 22 t/m 24 september; 
stremming 25 september van 8 tot 17 uur.
amsterdam-rijnkanaal; kmr. 42; kmr. 43; afmeer-
verbod. Van 27 september t/m 1 december afmeerverbod 
kegelplaats K1 Betonnen Blok thv. kmr. 42.6 maandag 
t/m vrijdag van 7 tot 19 uur en afmeerverbod kegelplaats 
K2 Betonnen Blok thv. kmr. 42.9 maandag t/m vrijdag 
van 7 tot 19 uur. Buiten deze tijden kunnen de bolders 
en meerplaatsen worden gebruikt. Schepen moeten zich 
conform de communicatieregeling bij ligplaats nemen 
melden op VHF 66. Afmeerverbod Laaggraven in Nieuwe-
gein thv. kmr 42.3 oostzijde en hinderlijke waterbeweging 
vermijden thv. de werkzaamheden.
Kerkvaart; Pondskoekersluis; stremming. I.v.m. oe-
feningen stremming Pondskoekersluis op dinsdag 21 
september van 16 tot 22 uur.
oude Gracht; vaartsche rijn; vondelbrug; vecht; 
Weerdsluis; oponthoud. I.v.m. baggerwerkzaamheden 
oponthoud tussen Weerdsluis en Vondelbrug tussen 
woensdag 1 september en vrijdag 31 december. Nadere 
planning wordt bekendgemaakt.
voorhaven Prins Bernhardsluis; Prins Bernhardsluis, 
Deventer; stremming. I.v.m. werkzaamheden stremming 
Deventer Prins Bernhardsluis van maandag 20 september 
6 uur tot dinsdag 28 september 6 uur.
NOORD-HOLLAND
afgesloten-ij, Binnen-ij of ij; amsterdam, De ruy-
terkade oost; amerikahaven; afmeerverbod. I.v.m. 
evenement Sail 2010 afmeerverbod diverse ligplaatsen 
tussen De Ruyterkade Oost Amsterdam en Amerika-
haven met zijhavens van woensdag 18 t/m maandag 
23 augustus. 
De Where; Burgemeester D. Kooimanbrug; strem-
ming. Stremming Burgemeester D. Kooimanbrug van 
13 t/m 17 september.
ij-haven; jan Schaeferbrug; oponthoud. I.v.m. 
uitnemen 2 brugdelen oponthoud/korte stremmingen 
Jan Schaeferbrug tussen zaterdag 14 en zondag 15 
augustus.
ij-haven; jan Schaeferbrug; oponthoud. I.v.m. te-
rugplaatsen 2 brugdelen oponthoud/korte stremmingen 
Jan Schaeferbrug tussen dinsdag 24 en woensdag 25 
augustus.
noordhollandsch Kanaal; ringersbrug; tesselse brug; 
oponthoud. Ivm. evenement oponthoud tussen Tesselse 
brug en Ringersbrug op 25 september tussen 11 en 17 
uur. Info: post Tesselsebrug, VHF 20.
noordhollandsch Kanaal; Buiksloterdraaibrug; geen 
bediening. Ivm. evenement wordt Buiksloterdraaibrug 
bediend op 19 september van 9:50 tot 10:05 uur en van 
10:40 tot 10:45 uur. Na 15:45 uur normale bediening.
ringvaart van de haarlemmermeerpolder (westelijk 
gedeelte); Kaagbrug; ringvaartspoorbrug; gewij-
zigde bediening. I.v.m. werkzaamheden bediening 
Ringvaartspoorbrug en Kaagbrug van 11 t/m 12 sep-
tember dagelijks om 9, 12:30 en 17:30 uur. Bediening 
Ringvaartspoorbrug en Kaagbrug van 25 t/m 26 september 
dagelijks om 9, 12:30 en 17:30 uur.
Smal Weesp; stremming. I.v.m. evenement stremming 
tussen Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht op zondag 22 
augustus van 11 tot 16 uur.
Wim thomassenhaven; Schiethavenbrug. Strem-
ming Schiethavenbrug donderdag 19 augustus van 9 
tot 17 uur.
Zijkanaal D; nauernaschebrug. Stremming Nauerna-
schebrug donderdag 19 augustus van 9 tot 17 uur.
ZUID-HOLLAND
Bergsche Maas; KMr 247; hinderlijke waterbewe-
ging vermijden. I.v.m. zwemmende overtocht hinderlijke 
waterbeweging vermijden thv kmr 247.0 op woensdag 
11 augustus rond 21 uur. Info: VC Dordrecht, mar.kan. 
71 of tel. 0500 023 62 00.
Boven-Merwede; Merwedebrug, Gorinchem; geen 
bediening. I.v.m. werkzaamheden geldt geen bediening 
Gorinchem Merwedebrug van zaterdag 28 t/m zondag 
29 augustus van 10 tot 19:59 uur. Info: RVC Dordrecht, 
mar.kan. 71 of tel. 0800 023 62 00.
Gouwe; Gouwespoorbrug, Gouwsluis; stremming. 
I.v.m. werkzaamheden stremming Gouwsluis Gou-
wespoorbrug dinsdag 17 augustus van 1:20 tot 5:36 
uur.
hollandsch Diep; Moerdijkbrug, brug in de a-16. 
I.v.m. herstelwerkzaamheden beperkingen beneden-
strooms brug in de A-16 Moerdijkbrug: - Bijzondere 
voorzichtigheid van maandag 16 t/m dinsdag 17 augustus 
van 7 tot 16 uur. - Hinderlijke waterbeweging vermijden 
van maandag 16 t/m dinsdag 17 augustus van 7 tot 16 
uur. - Bijzondere voorzichtigheid van maandag 13 t/m 
dinsdag 14 september van 7 tot 16 uur. - Hinderlijke 
waterbeweging vermijden van maandag 13 t/m dinsdag 
14 september van 7 tot 16 uur. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd buiten de vaargeul met een kraanschip 
(Adriaan of Frans). Info: RVC Dordrecht via mar.kan. 
71 of tel. 0800 - 023 62 00.
Hollandsche IJssel; Krimpen aan den IJssel, Stormvloed-
kering; beperkingen.
I.v.m. onderwaterwerkzaamheden bijzondere voorzichtig-
heid Stormvloedkering Krimpen aan den IJssel op dinsdag 
24 augustus van  8 tot 16 uur. Info: RV Dordrecht, mar.
kan. 71 of tel.0800 023 62 00.
Koningshaven; erasmusbrug; Koninginnebrug, rot-
terdam; geen bediening. I.v.m. evenement geen bedie-
ning Erasmusbrug en Koninginnebrug van zaterdag 21 
t/m zondag 22 augustus dagelijks van 9 tot 18 uur. Info: 
HCC, wachtchef V en O, tel. 010-252 24 00 of mar.kan. 

19, VC Rotterdam, wachtchef Verkeersafhandeling, tel. 
010 - 252 26 01 of mar.kan. 11.
Korte-vlietkanaal; oude rijn; rijn; Spoorbrug De 
vink; rijn-Schiekanaal; Zijl; Zijlbrug. I.v.m. bijzonder 
transport oponthoud op het traject Korte Vlietkanaal, 
Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn en Zijl, tussen Spoorbrug 
De Vink en Zijlbrug op woensdag 18 augustus tussen 
13 en 16:30 uur.
Merwedekanaal (bezuiden de Lek); Grote Sluis, via-
nen; stremming. I.v.m. herstelwerkzaamheden stremming 
Vianen Grote Sluis van vrijdag 27 augustus 19 uur tot 
maandag 30 augustus 4 uur.
nieuwe Maas; KMr 1012; hinderlijke waterbeweging 
vermijden. I.v.m. werkzaamheden aan de steiger van Uni-
lever hinderlijke waterbeweging vermijden rechteroever 
thv oeverfrontnummer 712 te Vlaardingen van maandag 
16 t/m vrijdag 27 augustus. Er wordt gewerkt vanaf diverse 
vaartuigen waaronder een trilbok. Genoemde vaartuigen 
zijn uitgerust met BPR seinen en zullen uitluisteren op 
sectormarifoonkanaal 61. Info: - HCC de wachtchef V&O, 
tel.: (010) 252 24 00 of mar.kan. 19 – VC Rotterdam, 
de wachtchef Verkeersafhandeling, tel.: (010) 252 26 
01 of mar.kan. 11.
noord; alblasserdamsebrug; beperkte service. I.v.m. 
overige (technische problemen) geldt de volgende be-
perking: Beperkte service Alblasserdamsebrug tot nader 
bericht. Bij een windkracht hoger dan 5 Bft ter plaatse 
zal de basculebrug niet geopend worden. De basculebrug 
worden dagelijks om 09:00, 11:30 en 20:00 bediend Er 
geldt ter plaatse een hoogtebeperking van 12,60 m. + 
NAP. Scheepvaart hoger dan 12,60 m. bij een waterstand 
t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de wa-
terstand t.o.v. NAP wordt dringend verzocht gebruik te 
maken van de omleidingsroute via de Oude Maas en 
de Nieuwe Maas. Er worden twee afmeerpontons aan 
beide zijden van de brug in positie gebracht, waarbij 
in een wachtplaats voor pleziervaart, niet anders dan 
om te wachten op een brugopening, wordt voorzien. De 
genoemde posities van de afmeerpontons zijn: a. Riet-
baan; tussen N1/RB2 en RB4 aan de Sophiapolderzijde 
te Hendrik Ido Ambacht.
b. Noord; thv kmr 980.850 bij de oude scheepshelling 
van Oceanco te Alblasserdam.
Er worden extra brugopeningen verzorgd bij; - Schip-
hol-Basculebrug, Oostelijke Ringvaart Haarlemmer-
meerpolder, tot 31 oktober 2010, dagelijks om 22:00. 
- Algerabrug, Hollandsche IJssel, te Capelle a.d. IJssel, 
van 3 juli t/m 23 augustus 2010, dagelijks om 12:50. 
Van RWS Zuid-Holland is een bekendmaking ontvangen 
betreffendeTheoretische vaarplan passage Alblasserdam-
sebrug in de corridor Staande Mast Route.
Spui; KMr 1004; hinderlijke waterbeweging ver-
mijden. I.v.m. zwemmende oversteek hinderlijke wa-
terbeweging vermijden thv kmr 1004.0 op woensdag 
11 augustus van 10 tot 16 uur. Info: VC Dordrecht, mar.
kan. 71 of tel. 0500 023 62 00.
ZEELAND
Kanaal door Walcheren; gewijzigde bediening. Van 
de Provincie Zeeland is een bekendmaking ontvangen 
betreffende aanpassingen in de bedieningsregeling.
Deze bekendmaking is onder vermelding van het bericht-
nummer aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
of te downloaden via http://www.infocentrum-binnen-
wateren.nl/aantevragen/2010-06368-0.pdf.
NOORD-BRABANT
Buitenhaven te Waalwijk; sluis. I.v.m. herstelwerkzaam-
heden stremming sluis Waalwijk maandag 30 augustus 
van 9 tot 13 uur.
hollandsch Diep; Moerdijkbrug, brug in de a-16. I.v.m. 
herstelwerkzaamheden gelden de volgende beperkingen 
benedenstrooms brug in de A-16 Moerdijkbrug:
- Bijzondere voorzichtigheid van maandag 16 t/m dinsdag 
17 augustus van 7 tot 16 uur. - Hinderlijke waterbeweging 
vermijden van maandag 16 t/m dinsdag 17 augustus van 
7 tot 16 uur. - Bijzondere voorzichtigheid van maandag 
13 t/m dinsdag 14 september dagelijks van 7 tot 16 uur. 
- Hinderlijke waterbeweging vermijden van maandag 13 
t/m dinsdag 14 september dagelijks van 7 tot 16 uur. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de vaargeul met 
een kraanschip (Adriaan of Frans). Info: RVC Dordrecht, 
mar.kan. 71 of tel. 0800 - 023 62 00.
Zuid-Willemsvaart; Sint-anthoniebrug; geen be-
diening. I.v.m. herstelwerkzaamheden geen bediening 
Sint-Anthoniebrug tot nader bericht.
BELGIË
albertkanaal; brug vroenhoven (kmr 22.5); opont-
houd. I.v.m. baggerwerkzaamheden oponthoud thv brug 
Vroenhoven (kmr 22.5) tot dinsdag 31 augustus.
Bovenschelde; beperkingen. Tot nader bericht tussen 
kmr 39.5 en 40.1 ontmoeten verboden en voorbijlopen 
verboden.
Dender; Brug e 40. Stremming thv Brug E 40 tot 
nader bericht.
Durme; Mirabrug; evenement. I.v.m. vuurwerk geen 
beperking Mirabrug op dinsdag 3 augustus.
Leie; ringvaart om Gent; hinderlijke waterbeweging 
vermijden. I.v.m. evenement op zaterdag 14 augustus 
hinderlijke waterbeweging vermijden Leie tussen kmr 
47.1 en 65.0 en hinderlijke waterbeweging vermijden 
Ringvaart om Gent tussen kmr 12.3 en 11.9.
Kanaal nieuwpoort-Duinkerken; nieuwpoortsluis; 
beperkingen. I.v.m. evenement bijzondere voorzichtig-
heid tussen kmr 31.9 en Nieuwpoortsluis van zaterdag 
7 t/m zondag 8 augustus.
Kanaal Plassendale-Duinkerke; Florizoonebrug (kmr 
27.0); beperkingen. I.v.m. evenement bijzondere voor-
zichtigheid Florizoonebrug (kmr 27.0) op zaterdag 7 
augustus van 12 tot 19 uur.
Kanaal roeselare-Leie; centrumbrug; beperkingen. 
I.v.m. evenement bijzondere voorzichtigheid Centrumbrug 
op zondag 15 augustus van 8 tot 18 uur.
Maas; brug roi Baudouin (kmr 77.3); spoorbrug 
hesbaye condroz (kmr 76.8); gedeeltelijke stremming. 
I.v.m. evenement beperkingen op zondag 15 augustus 
van 21 tot 23:59 uur tussen spoorbrug Hesbaye Condroz 
(kmr 76.8) en brug Roi Baudouin (kmr 77.3): - stremming 
beroepsvaart en afmeerverbod.
Maas; brug hastiere (kmr 5.5); hinderlijke water-
beweging vermijden. I.v.m. evenement hinderlijke 
waterbeweging vermijden tussen brug Hastiere (kmr 
5.5) en Wepion Grand Ry op zondag 22 augustus van 
8 tot 10 uur.
Maas; hinderlijke waterbeweging vermijden. I.v.m. 
evenement hinderlijke waterbeweging vermijden tussen 
kmr 124.0 en 125.7 (eiland Robinson) op zondag 22 
augustus van 11 tot 17 uur.
Maas; stremming. I.v.m. evenement stremming en 
afmeerverbod van zondag 22 augustus 19:30 uur tot 
maandag 23 augustus 6 uur tussen kmr 23.0 en 23.3.
Sambre; sluis Montignies s/Sambre (kmr 44.2); strem-
ming. I.v.m. werkzaamheden stremming sluis Montig-
nies s/Sambre (kmr 44.2) van dinsdag 24 augustus 8 tot 
woensdag 25 augustus 19:30 uur.
Sambre; brug Lobbes (kmr 16.8); oponthoud. I.v.m. 
evenement oponthoud max.2 uur en afmeerverbod thv 
brug Lobbes tussen kmr 16.8 en 16.9 van zaterdag 21 
t/m zaterdag 28 augustus van 14 tot 21 uur.
DUITSLAND
Dortmund-ems-Kanal; stremming. I.v.m. evenement 
stremming tussen kmr 20.7 en 21.5 op 20 augustus van 
21 tot 22:30 uur. Stremming tussen kmr 20.7 en 21.5 op 
21 augustus van 20 tot 23 uur. Oponthoud tussen kmr 
20.7 en 21.5 op 22 augustus tussen 11 en 17:30 uur. 
Afmeerverbod rechteroever tussen kmr 20.5 en 21.0 op 20 
augustus van 21 tot 22:30 uur. Afmeerverbod rechteroever 
tussen kmr 20.5 en 21.0 op 21 augustus van 20 tot 23 
uur. Afmeerverbod rechteroever tussen kmr 20.5 en 21.0 
op 22 augustus van 11 tot 17:30 uur. 
elbe; hinderlijke waterbeweging vermijden. I.v.m. 
evenement zondag 8 augustus van 10 tot 17 uur tussen 
kmr 350.3 en 350.6 hinderlijke waterbeweging vermijden 
en bijzondere voorzichtigheid.
Kanaltrave; evenement. I.v.m. evenement bijzondere 
voorzichtigheid linkeroever thv kmr 1.1 op zaterdag 28 
augustus van 10 tot 14 uur.
Lahn; oponthoud. I.v.m. evenement gelden de volgende 
beperkingen tussen kmr 124.0 en 126.0: Oponthoud 
zaterdag 21 augustus tussen 10 en 18 uur; oponthoud 
zondag 22 augustus tussen 9 en 18 uur; afmeerverbod 
zaterdag 21 augustus van 10 tot 18 uur en afmeerverbod 
op zondag 22 augustus van 9 tot 18 uur.
Main; sluis eddersheim (kmr 15.6); gedeeltelijke 
stremming. Stremming zuidkolk Eddersheim van 22 
augustus 2011 7 uur tot 24 juli 2012 18 uur.
Main-Donaukanal; sluis hausen (kmr 32.9); strem-
ming. I.v.m. werkzaamheden stremming tussen haven 
Forchheim (kmr 30.0) en kmr 32.7 (benedenstroomse 
voorhaven sluis Hausen) van 26 augustus 6 uur tot 27 
augustus 6 uur.
Main-Donaukanal; sluis eibach (kmr 72.8); strem-
ming. I.v.m. werkzaamheden stremming sluis Eibach (kmr 
72.8) van donderdag 5 augustus 21 tot vrijdag 6 augustus 
1 uur. De laatste invaart is om 20:30 uur.
Mosel; stremming. I.v.m. vuurwerk stremming en af-
meerverbod zondag 8 augustus van 22 tot 22:20 uur 
tussen kmr 57.7 en 58.3.
Mosel; afmeerverbod. I.v.m. vuurwerk afmeerverbod 
tussen kmr 55.4 en 55.8 op vrijdag 20 augustus van 
22 tot 22:15 uur.
niegripper-verbindungskanal; sluis niegripp (kmr 
0.7); stremming. I.v.m. herstelwerkzaamheden strem-
ming sluis Niegripp (kmr 0.7) dinsdag 3 augustus van 
8 tot 11 uur.
obere-havel-Wasserstrasse; beschikbare waterdiepte. 
I.v.m. laagwater beschikbare waterdiepte max.120 cm 
tussen kmr 81.8 en 94.4 tot nader bericht.
oder; werkzaamheden. I.v.m. werkzaamheden bij-
zondere voorzichtigheid thv kmr 618.2 van woensdag 
4 augustus 6 tot vrijdag 6 augustus 18 uur.
Pareyer verbindungskanal; sluis Parey (kmr 0.8). 
I.v.m. werkzaamheden stremming sluis Parey (kmr 0.8) 
op donderdag 5 augustus van 7 tot 14 uur.
Elbe Seitenkanal; hefwerk Luneburg-Scharnebeck 
(kmr 106.2); gedeeltelijke stremming. I.v.m. herstel-
werkzaamheden stremming westbak hefwerk Lune-
burg-Scharnebeck (kmr 106.2) maandag 2 augustus 
van 10 tot 14 uur.
rhein; mededeling. I.v.m. surfgebied geldt bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr 540.5 en 541.5 vanaf zondag 
1 augustus 2010 t/m maandag 1 augustus 2011.
rhein-hernekanal; evenement. Bijzondere voorzich-
tigheid tussen kmr. 21.3 en 21.6 op 11 september van 
12 tot 18 uur.
rhein; theodor-heussbrug Mainz-Kastel (kmr 498.5); 
doorvaarthoogte. I.v.m. inspectiewerkzaamheden be-
perkingen tot nader bericht voor Theodor-Heussbrug 
Mainz-Kastel (kmr 498.5): Doorvaarthoogte vermin-
derd met 250 cm thv de werkzaamheden en bijzondere 
voorzichtigheid.
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Pontveer op zondag

ANNA PAULOWNA

De kabelpont over het Noordhol-
lands Kanaal tussen Anna Pau-
lowna en Julianadorp, blijft nog 
een jaar lang ook op zondag varen. 
Dit is het resultaat van een proef-
jaar, waarin bleek dat er op zondag 
veel mensen over te zetten zijn. De 
proef is gesponsord door de provin-
cie Noord-Holland. Pontbaas Hans 
Bakker, die het veer pacht, geeft het 
roer op zondag over aan Fred Bos 
die is ingehuurd via uitzendbureau 
Swets ODV. De pont is op zondagen 
van 9.30 tot 17 uur in de vaart. 
(Foto PAS Publicaties)

AMSTERDAM

De Raad voor de Scheepvaart 
beveelt aan om artikel 13 van 
het Scheepvaartreglement Wes-
terschelde zo aan te passen 
dat oplopen in nauwe bochten 
wordt vermeden. Dit naar aan-
leiding van de aanvaring op 5 
december 2008, toen de 90 me-
ter lange Nederlandse chemi-
caliëntanker Ardea van John T. 
Essberger in het Nauw van Bath 
werd opgelopen door het 183,28 
meter lange Italiaanse RoRo-
schip Grande Mediterraneo. 

Beide schepen waren onder loods-
mansaanwijzing voorstrooms op 
weg naar Antwerpen. De Ardea 
was geladen met cyclohexane, ge-
varenklasse drie. Tijdens het oplopen 
en ronden van de bocht nabij boei 
77 liep  het Grimaldi-schip uit haar 
roer en schampte de Ardea, die staal-
schade opliep over een lengte van 
10 meter en 3 meter hoog. Er deden 
zich geen persoonlijke ongelukken 
voor en er was geen uitstroom van 
lading.
De kapitein van de Ardea bleef koel-
bloedig en realiseerde zich eigenlijk 
pas achteraf dat het voor hetzelfde 
geld ook heel erg fout had kunnen 
aflopen. ‘We zijn door het oog van 
de naald gekropen. Het grootste deel 
van de bemanning lag te kooi,’ ver-
telde hij na afloop van de raadszitting 
eerder dit jaar. Achteraf bezien had 
hij het nooit goed moeten vinden dat 
hij uitgerekend in het Nauw van Bath 
werd opgelopen, zei hij ook.

Beter ná de bocht
De raad concludeert in zijn schrifte-

lijke uitspraak dat onder de gegeven 
omstandigheden aan boord van de 
Ardea al het mogelijk is gedaan 
om een aanvaring te voorkomen. 
‘De aanvaring heeft plaatsgevon-
den omdat de roerganger van de 
Grande Mediterraneo een opge-
dragen koersverandering in de 
bocht van het Nauw van Bath met 
onvoldoende controle van de loods 
heeft uitgevoerd, waardoor het kon 
gebeuren dat het schip voorbij de 
opgegeven koers draaide en voor de 
boeg van de Ardea liep. Beter was 
geweest als de loods aan boord van 
de Grande Mediterraneo de grote 
koersverandering in het Nauw van 
Bath had uitgevoerd door middel van 
roerorders en zelf het effect daarvan 
had gecontroleerd met de bochtaan-
wijzer. Als er was gekozen om op te 
lopen na het passeren van de bocht, 
dan was het risico van een dergelijke 
aanvaring afwezig geweest’, aldus 
de conclusie van de raad.
De lering van de raad: tussen loods 
en brugwacht dienen heldere afspra-
ken te bestaan over de taakverdeling 
bij de uitvoering van de navigatie en 
het manoeuvreren met het schip.
De raad doet de volgende aanbevelin-
gen: 1) De raad geeft in overweging 
om artikel 13 van het Scheepvaartre-
glement Westerschelde zodanig aan 
te passen dat het oplopen in nauwe 
bochten vermeden wordt; 2) Stren-
ger toezicht van verkeersdiensten op 
correct gebruik van de marifoon. Bij 
het verkeer tussen schepen dienen 
altijd de scheepsnamen te worden 
gebruikt.’

De volledige uitspraak staat op www.
raadvoordescheepvaart.nl (LR)

Oplopen in bochten W’schelde
kan beter worden voorkomen

Molens noord van Schiermonnikoog

DEN HAAG 

Ten noorden van Schiermonnikoog worden twee windmolenparken inge-
richt. De bedrijven ZeeEnergie CV en Buitengaats CV, beide onderdeel 
van de Duitse BARD Groep, hebben hiervoor toestemming gekregen 
van Economische Zaken. De bedrijven hebben het beste aanbod gedaan 
binnen de tender Wind op Zee die minister Van der Hoeven had uitge-
schreven. De windmolenparken komen zo’n 55 kilometer ten noorden 
van Schiermonnikoog in zee. De turbines leveren straks 600 megawatt 
aan stroom, voldoende om 660.000 huishoudens van energie te voorzien. 
(Foto Flying Focus)

www.rijksoverheid.nl

Windpark bij Sylt

SYLT

Het Zweedse concern Vattenval 
en de stad München willen sa-
men in de Noordzee voor het 
Duitse Waddeneiland Sylt een 
groot windmolenpark bouwen.

Volgens THB hebben Vattenval en 
München dinsdag 20 juli een inten-
tieovereenkomst voor de bouw van 

het ‘Dansk Tys - Windpark’ gesloten. 
Het park moet 70 kilometer ten wes-
ten van Sylt komen en gaat bestaan 
uit 80 windturbines die 500.000 
huishoudens van elektriciteit kun-
nen voorzien. 

Een definitief besluit over de inves-
tering wordt in oktober genomen. 
Volgens Vattenval zijn alle noodza-
kelijke goedkeuringen voor het plan 
al binnen. Bedoeling is in 2012 met 
de bouw te beginnen. (BS)

wil een enorme groei van het vervoer 
over water, de waterschappen willen 
de dijkringen op orde hebben, Zwart-
sluis wil zonder al teveel hinder van 
de ene kant van het Meppelerdiep 
naar de andere kant kunnen lopen, 
fietsen en rijden, maar ook bloei-
ende bedrijven hebben en houden. 
En Rijkswaterstaat krijgt alleen maar 
minder geld en laat de uitvoering 
aan aannemers over, die graag aan 
al deze mooie projecten verdienen. 
Ik hoop dat onze bestuurders bij het 
streven naar vlot en veilig, droge 
voeten en de economie weer op 
gang krijgen en houden het over-
zicht houden en de meest duurzame 
oplossing kiezen.
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‘Het verhogen van bruggen, ver-
ruimen van vaarwegen, vergroten 
van sluizen en de aanleg van lig- en 
overnachtingsplaatsen, lost knelpun-
ten op voor de binnenvaart’, zegt 
senior adviseur juridische zaken Fay 
van Dongen van de Vereniging van 
Waterbouwers. ‘De daarvoor beno-
digde afvoer van baggerspecie en 
aanvoer van zand en grind stimuleert 
het binnenvaartvervoer.’ 
De binnenvaartambassadeur komt 

binnenkort met een plan om de 
binnenvaartmarkt te verbeteren. In 
een gesprek met Hanneke Luth, een 
belangrijke adviseur van Verberk, 
wees de Verenging van Waterbou-
wers vorige week op de sterke da-
ling van het vervoer van (nat) zand 
en grind en het verband tussen die 
daling en de terugtrekking van wa-
terbouwwerken, naast de slechte si-
tuatie in de bouw. ‘Ruimte voor de 
Rivier had ons sneller werk kunnen 

opleveren. Met onder meer Rijks-
waterstaat zijn afspraken gemaakt 
over tijdige aanbesteding van werk. 
Wij hopen dat die voornemens snel 
tot uitvoering komen, bijvoorbeeld 
bij de uiterwaardvergraving Millin-
gerwaard. Het lijkt er ook op dat 
waterschappen en gemeenten in 
deze politiek onzekere tijd de hand 
op de knip houden. Zo werden de 
aanbestedingen van de aanleg van de 
ontsluitingsweg tussen IJburg en de 
A1/A9 en de aanleg van de spoorlijn 
bij Almere-poort uitgesteld. Door 
minder grond-, weg- en waterbouw-
werken is de zandhandel met 20% 
verminderd. Dat zie je één op één 
terug in het vervoer over water’, zegt 
Van Dongen. 
‘De door Eurlings aangekondigde 
projecten voor het wegwerken van 
het achterstallig onderhoud worden 
weliswaar uitgevoerd, maar regulier 
onderhoud wordt uitgesteld, zodat 
weer nieuwe achterstanden ontstaan 
met nieuwe bereikbaarheidsproble-
men voor de binnenvaart.’

Werk geschrapt
De waterbouwers hebben de bin-
nenvaartambassadeur gevraagd er 
bij de regering op aan te dringen hier 
iets aan te doen. ‘We constateren dat 
veel eind 2008 gemaakte plannen 
van waterschappen, gemeentes en 
provincies, die ter stimulering in 
de markt zouden worden gezet, niet 
worden aanbesteed en dat plannen 
die wel zijn aanbesteed worden in-
getrokken. De afgelopen weken zijn 
kort voor het bestedingsmoment en 
zelfs na aanbesteding, enkele grote 
waterbouwwerken met veel aanvoer 
van ophoogmateriaal van de markt 
gehaald. Als die werken er aan lij-

ken te komen, maar dan toch aan 
de markt ontvallen, neemt de onze-
kerheid in de markt toe en komen 
de vrachtprijzen verder onder druk 
te staan. De toetreding van nieuwe 
droge-ladingschepen tot de zand-

markt versterkt dat nog. Daardoor 
gaat ook werk voor beunschippers 
verloren’, aldus Van Dongen.

Zorgenkindje
De Vereniging van Waterbouwers 
uitte haar bezorgdheid over de 
toekomst van het kleine schip. De 
technische regelgeving in de Bin-
nenvaartwet is volgens de vereniging 
een struikelblok voor het behoud van 
deze schepen. ‘Hoewel veiligheid 
van de vloot voorop dient te staan, 
moet voldoende rekening worden 
gehouden met de leeftijd van de wa-
terbouwvloot, die gemiddeld 36 jaar 
oud is en de beperkte mogelijkheden 
tot investering in het huidige klimaat. 
Het kleine schip stimuleert modal 
shift, wat de congestie op de weg 
vermindert en het milieu ten goede 
komt. Het is daarom belangrijk dat 
de regelgeving de vaart met kleine 
schepen niet lam legt’, stelt Van Don-
gen. ‘De crisis-hardheidsclausule is 
een goed instrument tijdens de crisis, 
maar wat daarna gebeurt is onvol-
doende duidelijk. Hoe zullen wets-
teksten als “moeilijk uitvoerbaar” 
of “onevenredig hoge kosten” in de 
praktijk worden toegepast? Daarover 
dient meer duidelijkheid te komen, 

zodat ondernemers er rekening mee 
kunnen houden. Verberk heeft aan-
gegeven hiernaar te zullen kijken.’
Het beschermen van Nederland te-
gen overstromingen en verbreding 
en aanpassing van auto- en spoor-

wegen is ook goed voor de bin-
nenvaart. De waterbouwers wezen 
de binnenvaartambassadeur op de 
aanbevelingen van de Deltacom-
missie en op de Crisis- en Herstel-
wet. ‘Het op orde brengen van de 
dijken brengt direct werk voor de 
binnenvaart. Ook Ruimte voor de 
Rivier-werken dragen daaraan bij. 
Daarnaast roepen wij overheden op 
de vastgestelde woningbouwplannen 
uit te voeren’, stelt Van Dongen. ‘Er 
is durf van onze ambtelijke organi-
saties voor nodig om deze werken 
uit te voeren. 
De kennis en capaciteit van de wa-
terbouwers is ruim voldoende om 
vóór 2015 de begrote en vastgestelde 
projecten te realiseren. Dat zou een 
injectie voor de zandschippers zijn. 
We hebben Verberk opgeroepen in 
Den Haag te pleiten voor uitvoering 
van het eerder uitgestippelde beleid, 
doorgaan met investeren in ons vast-
gelopen wegennet en spoorwegnet 
en het inzetten op vaarwegen, ont-
sluiting en mobiliteit. Aan de voor-
kant zorgen voor een regelmatige 
voortgang van werken, over de jaren 
heen, heeft het beste resultaat. Daar-
mee wordt ook het prijsniveau in de 
markt beter en gezonder.’

Vereniging van Waterbouwers adviseert binnenvaartambassadeur Verberk

‘Weg- en waterbouwprojecten hebben
gunstig effect op binnenvaarteconomie’
Door Hans Heynen

De Vereniging van Waterbouwers, (de vroegere 
VBKO), de Vereniging van Zand en Grindschippers 
(VZ&G) en de Nederlandse Vereniging van Zand-
handelaren (NVZ) willen dat binnenvaartambas-
sadeur Arie Verberk bij de regering aandringt op 
voortzetting van het wegwerken van achterstallig 
onderhoud aan de vaarwegen en verbetering van 
de infrastructuur. Dit wordt gezien als een belang-
rijke stimulans voor de binnenvaart.

‘Bestaand beleid moet worden
uitgevoerd en voortgezet’

Door Willem de Niet

Wie bij het horen van het woord 
Veenkoloniaal Museum denkt dat 
het in museum in Veendam gaat 
over turf, turf en turf, heeft het he-
lemaal mis. Achter de eigentijdse 
gevel aan het Museumplein gaat een 
wereld open. Een wereld die zich 
uitstrekt van de prehistorie tot de 
20ste eeuw.

De permanente expositie is opge-
deeld in vijf onderdelen, prehistorie, 
vervening, landbouw, industrie en 
scheepvaart. Want de waterrijkheid 
van Oost-Groningen ontstond door 
de commerciële exploitatie van veen 
in de periode nadat turf alleen werd 
gestoken voor eigen gebruik door 
de inwoners van het gebied. De ge-
stoken turf die verkocht werd naar 
andere delen van het land moest via 
het water worden vervoerd, omdat 
wegenaanleg in het veengebied 
moeilijk was.
De landbouw, die wat later op grote 
schaal op gang kwam, zorgde er-

voor dat er ook industrie op gang 
kwam met aardappelzetmeel en 
strokarton als grootste. Aan deze 
twee agrarische industrieën wordt 
in het Veenkoloniaal museum veel 
aandacht besteed.
Nadat diverse ondernemers niet 
erg succesvol waren, bouwde Wil-
lem Albert Scholten in 1841 een 
aardappelzetmeelfabriek aan het 
Foxholstermeer. Het betekende het 
begin van een imperium. In 1872 
had hij negen fabrieken, een eigen 
scheepswerf, een strokartonfabriek 
en was hij grootaandeelhouder van 
de Holland-Amerika Lijn.

Grootste vloot
Intussen was de streek ten 
(zuid)oosten van Groningen een 
maritiem centrum van betekenis 

geworden. Nergens in Nederland 
waren zoveel binnenschippers als 
in de Groninger veenkoloniën. Ter 
illustratie: in het midden van de 
19de eeuw stonden in Wildervank 
115 binnenschepen geregistreerd 
en in Hoogezand-Sappemeer nog 
eens 96.
Ook aan de scheepsbouw in Oost-Gro-
ningen wordt in het museum ruime 
aandacht besteed. In de hoogtijdagen 
werden in hoog tempo eerst houten 
en later ijzeren schepen gebouwd. De 
kapiteins van die schepen woonden 
veelal in de buurt. In Veendam ston-
den in 1874 203 zeekapiteins geregi-
streerd, acht meer dan in Rotterdam 
en in Oude en Nieuwe Pekela samen 
288! Zij maakten veelal reizen naar 
Duitsland en Engeland.
In het museum is een woonkamer 

uit een kapiteinshuis met originele 
inrichting nagebouwd en in Nieuwe 
Pekela staan nog drie, eind 18de 
eeuw gebouwde, monumentale ka-
piteinshuizen op een rij. De huizen 
zijn verschillend van grootte. Ook 
toen gold, hoe meer welvaart, hoe 
groter het huis. Een van de huizen 
is nu ingericht als museum en in de 
zomer op vrijdagen en zaterdagen 
te bezichtigen.

Jagerspenning
De ontwikkelingen in de scheeps-
bouw, de scheepsjager die met zijn 
paard de schepen voorttrok en de 
motorisering worden uitgebreid uit 
de doeken gedaan. Opmerkelijk is, 

dat pas halverwege de vorige eeuw de 
scheepsjager uit beeld verdween. In 
1948 werd de laatste jagerspenning, 
een soort vergunning, uitgereikt.
Een andere wetenswaardigheid is het 
gebruik van de zogeheten lamme 
arm, een lange losse arm met een 
schroef die door een motor op het 
voordek werd aangedreven en die 

hoger en lager in het water kon 
worden gehangen al naar gelang het 
schip leeg of beladen was. Ze waren 
een alternatief voor de opduwer.
Een laatste waarschuwing voor as-
pirant-bezoekers. Het Veenkoloniaal 
museum is geen museum voor ‘even 
tussendoor’. Daarvoor is er teveel 
te zien.

• Schilderij van de aardappelmeel-
fabriek van Scholten met scheeps-
jager, snikke, aardappelpraam en 
zeetjalken. (Illustraties Veenkolo-
niaal Museum)

Veenkoloniaal Museum

Ons land is rijk aan maritieme historie 
en dus aan maritieme musea. Hele be-
kende en minder bekende. Weekblad 
Schuttevaer publiceert de komende 
weken een serie artikelen over een 
aantal van die musea. Vandaag het 
Veenkoloniaal museum in Veendam. 
Een bijzonder veelzijdig museum dat 
meer te bieden heeft dan turf, turf en 
nog eens turf.

Museum: Veenkoloniaal Museum
Adres: Museumplein 5; 9641 AD Veendam
Telefoon: 0598-364 224
Open: di. t/m do. 11-17 u.; vrij. t/m ma. 13-17 u.
Entreeprijs: volw.  5; kind. 4-16 jr.  1; museumkaart/vrienden van museum 
gratis; cultuurkaart  3,50.
Faciliteiten: rolstoelvriendelijk, lift aanwezig.
Website: http://www.veenkoloniaalmuseum.nl
Bijzonderheden: speciale tarieven voor groepen vanaf 12 personen; extra 
lage tarieven voor groepen uit verzorgingshuizen; diverse koffie/thee-ar-
rangementen. Groepsbezoek ook buiten openingstijden. Zie voor details de 
website.

• Schepen en hondjes aan de muur en in een vuurtoren. De porselei-
nen poedels of terriërs uit het Engelse Staffordshire waren in het begin 
van de 19de eeuw als souvenir populair bij zeelieden. Toen in Engeland 
de prostitutie verboden werd kregen de klanten zulke beeldjes mee. Als de 
politie dan vroeg wat ze in het verdachte pand hadden gedaan, antwoord-
den de zeelieden dat ze er een souvenir hadden gekocht.

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

DUISBURG

Lehnkering heeft TeamCo 
Shipyards opdracht gegeven 
voor de bouw van de LRG GAS 
89 (95 x 11,45 meter, 2240 ku-
bieke meter). De nieuwe gas-
tanker wordt een zusterschip 
van de nu bij TeamCo Shipyards 
in aanbouw zijnde LRG GAS 88.

De LRG GAS 89 komt in juli 2011 
in de vaart. Het schip wordt gecerti-
ficeerd door Bureau Veritas. TeamCo 
Shipyards bouwde eerder ook LRG 
GAS 87. Net als de andere nieuwe 
gastankers krijgt het schip een Schel-
dehuid. Dat maakt het mogelijk gro-
tere gastanks in te bouwen. 
De drukgastanks worden door het 
Duitse bedrijf Gronemeyer & Banck 
gemaakt. De tanks zijn 33,60 meter 
lang en hebben een diameter van 
4,80 meter. De inhoud bedraagt 582 

kubieke meter. De tanks zijn geschikt 
voor het vervoer van vloeibaar gas 
onder druk zoals butadien, butaan, 
propaan en propyleen. Vervoer van 
ammoniak en propyleenoxide is ook 
mogelijk.
De aandrijving wordt verzorgd door 
twee 634 kW Mitsubishi hoofdmoto-
ren. De gastanker is geschikt voor de 
kanaalvaart en heeft een maximale 
diepgang van 2,80 meter. Het casco 
wordt gebouwd in het Roemeense 
Orsova, onder auspiciën van Rensen. 
‘Met deze derde nieuwbouw in korte 
tijd vesteren we in de toerkomst van 
onze vloot’, zegt directeur Robert 
Baack. ‘Het wordt steeds duidelijker 
dat de markt een duurzame groei 
vertoont. Onze nieuwe gastankers 
zijn efficiënt, hebben een groot 
volume en zijn in verschillende 
vaargebieden inzetbaar.’ (HH)

Open brief aan
Europarlementariër
Peter van Dalen

Geachte heer van Dalen,

Afgelopen week las ik wederom, 
dat u door blijft drammen over uw 
idee, dat Engels de voertaal voor de 
binnenvaart moet worden. Zoals we 
allen weten is een motie, van u, hier-
over  weggestemd  in het Europees 
parlement. Dit besluit houdt in, dat 
alle volksvertegenwoordigers in het  
Europees parlement dit niet nodig 
vinden. Ook u bent volksvertegen-
woordiger, meneer van Dalen. Dit 
houdt in dat u, gekozen door het 
Nederlandse volk, Nederland mag 
vertegenwoordigen in het Europees 
parlement. Als goede volksvertegen-
woordiger doe je natuurlijk wat je 
achterban van je verlangt. Eén ding 
kan ik mij niet voorstellen, dat uw 
achterban (ChristenUnie) zit te 
wachten op uw gedram over het 
Engels. Ik krijg meer het idee, dat 
u probeert over onze rug geschiede-
nis te schrijven. In uw vorige functie 
bij IVW is u dat aardig gelukt, in 
negatieve zin dan wel te verstaan. 
Het was er nog nooit zo’n puinhoop 
sinds er een leidinggevende is weg-
gegaan.
U durft zelfs te beweren dat er 
gewonden en doden zijn gevallen 
in de binnenvaart door communi-
catiefouten. Kunt u deze bewering 
onderbouwen met feitelijke cijfers? 
Heeft u er weleens over nagedacht 

hoeveel gewonden en doden er mis-
schien kunnen vallen als een Duitse 
schipper in het Engels, tegen een 
Nederlandse schipper (die vloeiend 
Duits spreekt) gaat uitleggen op de 
Main of Neckar wat hij wil? Ik wel, 
en ik voorzie nu al grote problemen. 
Ik zou u erop willen wijzen dat wij in 
de praktijk heel weinig communica-
tieproblemen hebben. Af en toe met 
een Fransman, Tsjech of Roemeen, 
maar dit staat niet in verhouding met 
de ellende die ik u kan voorspellen, 
als u door blijft drammen over het 
Engels. Heeft u weleens nagedacht 
hoe er gehandhaafd moet  worden? 
Een Duitse WSP’er, die zelf geen 
Engels spreekt, gaat een bekeuring 
maken tegen een Duitse- en een Ne-
derlandse schipper, omdat ze Duits 
spraken in plaats van Engels. Ik wil 
uiteraard die bekeuring wel in een 
Engelse vertaling hebben.
Wat betreft de communicatie tussen 
zee- en binnenvaart, kan ik u het 
volgende meedelen; in het gebied 
waar wij varen, merk ik in de praktijk 
dat, wanneer er problemen over com-
municatie zijn, de verkeersposten 
dit uitstekend oplossen.
Ik hoop dat U zich in de toekomst 
drukker gaat maken over dingen die 
er toe doen. Neem een voorbeeld aan 
uw vroegere leermeester, De heer L. 
van der Waal, een echte volksverte-
genwoordiger, die hoorde je alleen 
als het echt nodig was!

Hens van Buren
mts Hanna

TeamCo Shipyards leverde vorig jaar al LRG GAS 87 (110 x 11,45 meter) op. Dit schip kan 2800 kubieke meter vloeibaar gas meenemen in acht 
paarsgewijs geplaatste cilindrische ladingtanks. (Foto Lehnkering)

Lehnkering bestelt
nog een gastanker

IJMUIDEN

De zelfl ossende bulkcarrier Ye-
oman Bontrup is zondagmiddag 
zwaargehavend IJmuiden bin-
nengebracht om 17.000 ton ste-
nen te lossen. Tijdens het laden 
in Schotland was brand uitge-
broken op het achterschip.

Het in 1991 gebouwde 210 meter 
lange en 38 meter brede schip is 
eigendom van Western Bridge in 
Glasgow en geregeld te zien in het 
Noordzeekanaal als het op weg is 
naar de Australiëhaven in Amster-
dam om stenen te lossen. Op 1 
juli meerde de 96.725 ton metende 
bulkcarrier af in Lochaber aan de 
kade van Glensanda Super Quarry 
steengroeve aan de oostzijde van het 
schiereiland Morvern, zo’n 12 mijl 
noord van Oban aan de Westkust van 
Schotland. Deze steengroeve is een 
van de grootste in Europa. Hier zou 
een lading stenen worden geladen. 
De volgende middag, toen zo’n 
17.000 ton stenen waren geladen, 
brak er brand uit op een transport-
band, die werd gebruikt bij het laden. 
Hierbij explodeerde enkele gasfles-
sen en het vuur sloeg razendsnel om 
zich heen. Het bereikte al vrij snel de 
opbouw met de accommodatie, brug, 
machinekamer en andere vertrekken. 
De opbouw brandde bijna volledig 
uit. Met man en macht werd het 
vuur bestreden door de brandweer 
uit de verre omgeving. Er werd een 
helikopter ingezet om brandbestrij-
dingsmateriaal in te vliegen, omdat 
het gebied zeer moeilijk te bereiken 

is. Het duurde twee dagen voordat 
het sein brand meester kon worden 
gegeven. De hele opbouw en vrijwel 
zeker ook de machinekamer kunnen 
als verloren worden beschouwd. Ook 
aan dek was er grote brandschade. 
Van de 27 Oekraïense bemannings-
leden, raakte er één zodanig gewond 
dat hij moest worden opgenomen 
in het ziekenhuis. Andere beman-
ningsleden liepen lichte verwon-
dingen op.

Naar IJmuiden
Na de brand werd het schip door 
sleepboten van de kade getrokken 
en ten anker gebracht. Daar werd het 
schip vaarklaar gemaakt om de reis 
naar Nederland te maken. Achter de 
12.000 bhp sterke zeesleper Boulder 
van International Transport Contrac-
tors (ITC) uit Heemstede werd de 
reis bovenlangs de Orkney-eilanden 
richting IJmuiden gemaakt.

Na aankomst tussen de pieren van 
IJmuiden werd de Yeoman Boltrup 
met assistentie van de slepers Triton 
voor en de Brent en Hercules ach-
ter, van Iskes Towage and Salvage 
uit IJmuiden, afgemeerd aan de 
IJpalen bij de Averijhaven tegen-
over het Forteiland. Hier worden 
de stenen gelost, waarna het schip 
waarschijnlijk naar de IJmondhaven 
wordt gesleept voor schoonmaak-
werkzaamheden. Vervolgens zal het 
naar een werf gaan voor reparatie. 
Het kan maanden duren voordat de 
Yeoman Bontrup weer in de vaart 
is. (WM)

• Met een uitgebrand achterschip doemt de Yeoman Bontrup op voor de 
pieren van IJmuiden. (Foto Willem Moojen)

Zwaargehavende bulker
komt lossen in IJmuiden

Reddingsbootbrand

MEDEMBLIK

De reddingsboot Bernadine van 
de particuliere reddingsorgani-
satie Rescue Medemblik is 2 au-
gustus in vlammen opgegaan.

De politie van Noord-Holland Noord 
kreeg om half vijf ‘s ochtends de 
melding dat boot in brand stond 
en kreeg aanwijzingen dat vijf 
jongelui de brand zouden hebben 
aangestoken. Een half uur na de 
brandmelding konden de vijf ver-
dachten worden aangehouden. De 
reddingsboot van 150.000 euro ging 
verloren. (BS)

Reddingsbrigade
kan weer varen
WESSEM

Ruim drie maanden na de dief-
stal van een aantal buitenboord-
motoren is de reddingsbrigade 
Maasplassen in Wessem weer 
op sterkte.

De brigade heeft nieuwe motoren 
aangeschaft en een alarminstallatie 
laten aanbrengen. Bovendien worden 
de motoren op een geheime plaats 
opgeslagen. De diefstal heeft de red-
ders ruim 20.000 euro gekost en er 
is geen reserve meer om nieuwe 
tegenvallers op te vangen. (HM)

BP wil oliespuiter
defi nitief killen
NEW ORLEANS

BP heeft toestemming gekregen 
om in de Golf van Mexico de Ma-
condo-put via de topkill-metho-
de defi nitief af te sluiten. Lukt 
dit niet dan moet de oliespuiter 
via één van de reliefwells (ont-
lastputten) worden gedicht.

Nu de afsluitkap over de Macondo-
put blijkt te werken, wil BP deze 
week via de blow-out preventer 
(BOP) een mengsel van boorspoe-
ling en cement in de put pompen. 
Hiermee hoopt men de put voorgoed 
te kunnen afsluiten. Anders moet dit 
via de reliefwell gebeuren, die tot 
op een diepte van 5400 meter, op de 
plek waar de Macondo-put wordt 
gekruist, in de zeebodem is geboord 
door het booreiland Transocean De-
velopment Driller III. De Transocean 
Development Driller II boort mo-
menteel een tweede reliefwell, die 
nu een diepte heeft bereikt van 4800 
meter en als reserve achter de hand 
wordt gehouden. Het afdichten via 
de eerste reliefwell zou ook één de-
zer dagen van start kunnen gaan.
BP-topman Tony Hayward moet het 
veld ruimen. Hij wordt 30 november 
opgevolgd door Robert Dudley, die 
zich nu nog met de olieramp bezig-
houdt. Dudley komt oorspronkelijk 
uit de Amoco-organisatie, waarmee 
BP in 1998 is gefuseerd. BP over-
weegt nog om Hayward te benoemen 
als directeur van het Russische sa-
menwerkingsverband TNK-BP.
Verder is BP bezig enkele tientallen 
miljarden dollars te vergaren om de 
kosten voor de opruimwerkzaamhe-
den in de Golf van Mexico en alle 
schadeclaims te kunnen betalen. Het 
Openbaar Ministerie in de Verenigde 
Staten is bezig met de samenstel-
ling van een lijst met direct bij de 
olieramp betrokken medewerkers 
van onder meer BP, Transocean en 
diverse onderaannemers om deze 
mensen later te kunnen horen. Dit 
ter voorbereiding van één of meer-
dere aanklachten tegen degenen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
grootste olieramp in de Amerikaanse 
geschiedenis. (PAS)
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SCHEEPSMAKELAARDIJ

Courtier en Bateaux

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

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

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

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

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

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

div. keerkoppelingen, gereviseerde en
gebruikte motoren in voorraad

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

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

SCHEEPSBETIMMERING

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

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

Contactpersonen:
Danny van Leeuwen (06-51422063)

Afvalstoffen
Terminal

Moerdijk BV

Vlasweg 12, 
4782 PW Moerdijk

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

Dé afvalverwerker
en scheepsreiniger

ATM is een        bedrijf.

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

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem
E-mail: misti@hetnet.nl

WWW.SLEEPDUWVAART.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

Bekendmaking toestemming jaarlijkse roeiwedstrijden op
de Eem op zaterdag 25 september 2010 

De provincie heeft aan roeivereniging Hemus te Amersfoort toestemming verleend
voor het houden van de jaarlijkse roeiwedstrijden op zaterdag 25 september 2010 op de
Eem en het instellen van een stremming voor het scheepvaartverkeer in verband
daarmee. De stremming geldt deze betreffende zaterdag uitsluitend gedurende de
wedstrijdtijden, te weten van 10:00 uur tot 11:30 uur, van 12:00 uur tot 13:00 uur en van
13:30 uur tot 16:15 uur. Aan de toestemming zijn voorwaarden verbonden die onder
andere verband houden met het tijdig aankondigen van de stremming voor het
scheepvaartverkeer en andere belanghebbenden.

Bezwaar maken? 
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen
6 weken na de datum van onderhavige bekendmaking bezwaar maken door het
indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan gedeputeerde staten van Utrecht,
t.a.v. de secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften GS, postbus 80300,
3508 TH  Utrecht.
Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden
gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op
het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de
Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank te Utrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Daarbij is griffierecht verschuldigd. Hierover
ontvangt de indiener bericht van de rechtbank.

Informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de vaarweginspecteur van de provincie
Utrecht bereikbaar via  telefoonnummer (035) 54114883.

BINNENVAART UNIT 
NEDERLAND
AMBITIEUS, VERTROUWD, DESKUNDIG

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

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

www.schuttevaer.nl
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Pieter Meeter ontsnapt 
in Earnewâld
Door Klaas Jansma

Hij won dinsdag 27 juli voor de tweede keer in drie dagen, maar 
de glorie hing aan een zijden draadje. Pieter Meeter van Bolsward 
maakte een fout achter in de Folkertssleat bij Earnewâld. Auke de 
Groot van de Súdwesthoek was zijn slachtoffer.

Het was het einde van het kruisrak bij de bovenste boei. Bolsward, als 
eerste gestart, werd door de Súdwesthoek hinderlijk gevolgd. Bij de kant 
kon Meeter met walrecht zijn achtervolger tot uitwijken dwingen. Maar 
hij draaide ver door om de boei te ronden en bonkte op de SWH, die wel 
uitgeweken was maar daarna een rechte koers hield. Op beide schepen 
verscheen de protestvlag. De vlaggen zouden er later, toen De Groot al 
was afgezakt en Bolsward de koppositie consolideerde, weer uit worden 
gehaald. Zo kwam de latere winnaar met de schrik vrij.
De start vanaf de wal was voor Leeuwarden. De ploeg van Jappie Meeter 
had zeil en fok er razendsnel bij en schoof direct voorbij Huizum, waar 
alles langer duurde. Ook Joure, met startnummer 6, stak voortvarend van 
wal. Maar op de Sânemar zakte Dirk Jan Reijenga naar de ondiepten, zodat 
hij een slag moest ophalen. Bij hem ging het goed. Joure hield uitzicht 
op een derde plaats. D’Halve Maen, die hetzelfde overkwam, kon geen 
gaatje vinden en moest achter aansluiten.
Zo lang het redelijk waaide, was het een mooie strijd, vooral in de Folk-
ertssleat. Toen rond drie uur de wind afnam tot een kleine twee, werd het 
minder. Wel was de strijd tussen eerst Joure, Grou en Sneek en later Grou, 
Sneek en SWH boeiend. Pieter Brouwer van Heerenveen hield de spanning 
erin door maar moeizaam langs Huizum en Drachten te komen. Met een 
zevende plaats beperkte hij de schade van deze wedstrijd op nauw water, 
waar de topfavorieten in de middenmoot hadden geloot.
Een paar lichte aanvarinkjes deden zich onderweg nog voor, maar daar 
vloeide geen bloed uit. De jury kreeg niets te doen.

Uitslag
1) Pieter Meeter, Bolsward; 2) Jappie Meeter, Leeuwarden; 3) Dirk Jan Reijenga, 
Joure; 4) Douwe Azn. Visser, Grou; 5) Douwe Jzn. Visser, Sneek; 6) Auke de 
Groot, Súdwesthoek; 7) Pieter Brouwer, Heerenveen; 8) Gerhard Pietersma, 
Earnewâld; 9) Jacob Zwerver, d’Halve Maen; 10) Albert Visser, Drachten; 11) 
Johannes Meeter, Lemmer; 12) Ype van der Meulen, Woudsend; 13) Ulbe 
Brandsma, Langweer; 14) Eildert Meeter, Huizum. 

De zoete wraak bij Terherne
Het was woensdag 28 juli bij Terherne in de tweede route. Dirk 
Jan Reijenga van Joure lag op kop, Johannes Meeter van Lemmer 
was tweede en Gerhard Pietersma, Earnewâld derde. Bij het ron-
den van de tweede lage boei in de zandloper sloegen bij Reijenga 
twee slagen touw in het dubbelschijfs grootschootblok over elkaar 
heen, zodat ze muurvast zaten. Vlak daarna ruimde de wind wel 30 
graden, zodat Joure én Lemmer ineens de wind recht van voren kre-
gen. Meeter ging snel overstag, Reijenga kon niet anders dan sterk 
afvallend doorzeilen.

Precies tussen die twee lag een gunstige windbaan, waarin Pietersma hoog 
naar een koppositie kon zeilen. Het leek alsof een hogere macht iets wilde 
vergoeden van het leed dat hem twee dagen tevoren was aangedaan.
De wedstrijd was nog niet afgelopen. In een volgende route ging Johannes 
Meeter opzichtig in de fout, waardoor hij zijn derde plekje verspeelde. 
Weer op weg naar de eerste hoge ton draaide hij in een duel met Pieter 
Brouwer van Heerenveen te gauw om de boei goed aan te zeilen. Pieter 
Brouwer  nam meer ruimte en schoof boven Lemmer. Nog had Meeter zijn 
positie misschien kunnen handhaven als hij meteen overstag was gegaan. 
Maar hij gokte op een windschifting, die niet kwam. En van een derde 
duikelde de Lemster schipper naar een zesde plekje, nog achter Douwe 
Visser van Sneek en een verrassend goed zeilende Auke de Groot van de 
Súdwesthoek.
Daarachter waren Pieter Meeter van Bolsward en Douwe Visser van Grou 
ronden lang in duels om de zesde plaats verwikkeld. Bolsward lag er 
al, Grou kwam er terecht nadat Visser bij de eerste boei na de start over 
stuurboord liggend anderen voor moest laten gaan en daarna weer een 
paar plekjes won.
In één van die confrontaties ging het mis toen Visser dicht voor het Bols-
warder skûtsje draaide en Meeter hem niet kon of wilde ontwijken. De 
schepen raakten elkaar en op beide werd de protestvlag getoond. Bolsward 
zou door de jury in het gelijk worden gesteld, zodat de regerend kampioen 
er na de 14 punten van De Veenhoop weer het maximale aantal bij kreeg 
en dus feitelijk een goed klassement wel kon vergeten.
Er gebeurde nog veel meer in de boeiende wedstrijd met voornamelijk 
windkracht 3, die geregeld sterk schiftte. Maar het belangrijkste in de uitslag 
was dat een getergde Gerhard Pietersma wraak had mogen nemen, dat 
Dirk Jan Reijenga alle kansen op een titel behield ondanks materiaalpech 
en dat zowel Heerenveen als Bolsward dicht genoeg in de buurt bleven 
om het knap spannend te maken.

Uitslag
1) Gerhard Pietersma, Earnewâld; 2) Dirk Jan Reijenga, Joure; 3) Pieter Brouwer, 
Heerenveen; 4) Douwe Visser, Sneek; 5) Auke de Groot, Stavoren; 6) Johannes 
Meeter, Lemmer; 7) Pieter Meeter, Bolsward; 8) Albert Visser, Drachten; 9) 
Ulbe Brandsma, Langweer; 10) Jacob Zwerver, d’Halve Maen; 11) Ype van 
der Meulen, Woudsend; 12) Jappie Meeter, Leeuwarden; 13) Eildert Meeter, 
Huizum; 14) Douwe Visser, Grou (protest).

Drie snelsten in Langweer
Donderdag 29 juli begon de wedstrijd bij Langweer met een massa-
le valse start. Die werd  waarschijnlijk veroorzaakt doordat de wind 
in de laatste minuten voor het startschot ruimde. Het was moeilijk 
om de kop op de wind te houden.

Hoewel voor Langweer voor hondenweer was gewaarschuwd met buien 
en windkracht 5, was het aangenaam langs de Wielen. Vanwege de waar-
schuwing werden op verzoek van schippers de groenwitte ondieptetonnen 
tot walmarkering gepromoveerd.
Bij de herstart schoof Bolsward vanuit het midden direct naar de kop. 
Joure leek de pin te raken, wat voor Ulbe Brandsma van Langweer aan-
leiding was om de protestvlag op te zoeken. Dirk Jan Reijenga kwam 
later met de schrik vrij toen Langweer hopeloos naar de laatste plaats 
was afgezakt. Het lek is daar op de Ut ‘e Striid nog niet gevonden. Na 
de wiskundig voorbereide ingreep die de waterlijn langer moest maken, 
draait het voormalige IFKS-kampioensschip niet meer zoals het hoort. De 
kont hangt te zwaar in het water, waardoor een van de kwaliteiten van de 
Friese skûtsjes is aangetast.
Achter Bolsward zeilde Woudsend één route op de tweede plek. Toen stak 
Joure de Woudsenders gewoon op tempo voorbij. Daarachter hield Douwe 
Visser van Grou Pieter Brouwer van Heerenveen enige tijd bezig. Maar 
toen de wind wat aanwakkerde, ging Heerenveen Grou moeiteloos voorbij. 
Douwe Visser probeerde nog van alles om voorin te blijven, maar bij een 
kleine vier had hij tegen de sterke concurrentie te weinig macht.

Omdat Albert Visser van Drachten er weer helemaal bij was en in de 
vlagen goed standhield, werd het een prachtig gevecht in de kopgroep, 
die ronden lang duurde. In het derde kruisrak kon Joure iets hoger aan de 
wind dan Bolsward. Tactisch sterk greep Reijenga de kans op walvoordeel 
met beide handen aan. En wat Pieter Meeter toen ook nog probeerde, met 
zijn Bolswarder skûtsje kwam hij niet dichter bij de nieuwe koploper.
Reijenga hield de verdediging perfect gesloten, zelfs toen Pieter Brouwer 
met een  listig slagje de Jousters probeerde te verschalken. Tussen de drie 
koplopers lagen tot de finish de verhoudingen wel vast. Joure was het snelst, 
Bolsward handhaafde zich goed op een tweede plaats en Heerenveen bleef 
dreigend aanwezig op de derde plek.
In de middenmoot hield Ype van der Meulen de altijd scherpe Douwe 
Visser van Sneek goed achter zich. Het wil dit jaar niet zo met de Sneker 
Pan. Anticiperend op de nieuwe formule is het tuig al wat aangepast, maar 
dat kan de hele verklaring niet zijn. Zelfs bij het voor Sneek ideale, wat 
ruige weer van donderdag kwam de veelvoudig kampioen niet verder dan 
een vijfde plaats.
De verhoudingen bij de SKS veranderen. Maar donderdag stonden de drie 
schepen die volgens de sleepproeven de snelste van de vloot zijn, keurig 
op volgorde in de uitslag: Joure 1, Bolsward 2 en Heerenveen 3. Dat ze op 
dat moment in een iets andere volgorde in het klassement stonden (Joure, 
Heerenveen, Bolsward) met minieme verschillen, was geen toeval.

Uitslag
1) Dirk Jan Reijenga, Joure; 2) Pieter Meeter, Bolsward; 3) Pieter Brouwer, 
Heerenveen; 4) Ype van der Meulen, Woudsend; 5) Douwe Visser, Sneek; 
6) Albert Visser, Drachten; 7) Douwe Visser, Grou; 8) Gerhard Pietersma, 
Earnewâld; 9) Johannes Meeter, Lemmer; 10) Eldert K. Meeter, Huizum; 11) 
Jacob Zwerver, d’Halve Maen; 12) Jappie Meeter, Leeuwarden; 13) Auke de 
Groot, Súdwesthoek; 14) Ulbe Brandsma, Langweer.

Gates op ruim water
Om de kans op afgelasting bij een verwachte 5 Beaufort tot een 
minimum te beperken, had de Staverse commissie zaterdag 31 juli 
gekozen voor een voor de SKS compleet nieuwe route: de gate. Bij 
de IFKS is er de afgelopen jaren voldoende ervaring mee opgedaan 
om te weten dat het wel makkelijk is voor de schippers en veel 
ruimte biedt voor een open strijd, maar van het skûtsjesilen als 
kijksport en tactisch schaakspel weinig overlaat.

Dat was in Stavoren zaterdag ook het geval, met een bovenste boei die hal-
verwege Medemblik onzichtbaar achter de hoge baren verscholen lag.
Na twee valse starts kwam Pieter Brouwer van Heerenveen het beste uit de 
derde. Hij greep de eerste plaats om die pas in de derde route af te staan 
toen het wat te lang duurde voordat hij zijn tweede reef had uitgeknoopt. 
Daar profiteerde Dirk Jan Reijenga van Joure van, de enige die de Hee-
renveners kon volgen. Joure lag even op kop, maar in de volgende route 
was Heerenveen alweer voorbij.
Douwe Visser van Grou deed het deze keer verrassend goed door ondanks 
gedoe met Jappie Meeter van Leeuwarden al vrij snel op te rukken naar 
een derde plek. Het gedoe betrof een koers buiten de wedstrijdbaan, waar-
van eerst Jappie Meeter en toen van de weeromstuit Douwe Visser zelf 
werd beschuldigd. De jury kon niks met de tegenstrijdige verklaringen 

en verwees beide protesten naar de 
prullenbak.
Pieter Meeter van Bolsward kreeg 
het in dezelfde fase van de strijd 
aan de stok met Douwe Visser van 
Sneek. Dat was serieuzer werk, 
want het ging om ruimte bij de 
boei binnen twee scheepslengten. 
Mocht Sneek dan wel Bolsward 
daar nu wel of niet zijn? De jury 
beschikte dat Douwe Visser gelijk 
had, zodat de kampioenskandidaat 
Pieter Meeter 14 punten aan zijn 
totaal kon toevoegen en definitief 
een wedstrijd had om als slechtste 
af te trekken.
Ondanks het knobbelige weer be-
heersten schippers en bemanningen 
hun schepen verbazingwekkend 
goed. Grou en Sneek maakten er 
zelfs tot de finish een fantastische 
show van, toen de ene Douwe 
Visser de andere tot ver voorbij 
de finishlijn onder zich hield om 

een verrassende wending over stuurboord te voorkomen. Bolsward kwam 
daardoor dicht in de buurt, maar precies op tijd gooiden de neven Visser 
het gat dicht. 
Achter Jappie Meeter van Leeuwarden, die na een knap begin wat was 
afgezakt, dansten Earnewâld, Woudsend en de Súdwesthoek als fleurige 
meiden over de golven. De mooi getrimde schepen bleven gemakkelijk 
overeind. Die gate had bij nader inzien dus niet gehoeven, en waarschijnlijk 
kiest de Staverse commissie er ook niet zo gauw weer voor. Het is ten-
slotte ook wat waard, minstens tienduizend euro, als de dijk vol betalende 
toeschouwers ligt.

Uitslag
1) Pieter Brouwer, Heerenveen; 2) Dirk Jan Reijenga, Joure; 3) Douwe Azn. 
Visser, Grou; 4) Douwe Jzn.Visser, Sneek; 5) Jappie Meeter, Leeuwarden; 
6) Gerhard Pietersma, Earnewâld; 7) Ype van der Meulen, Woudsend; 8) 
Meindert de Groot, Súdwesthoek; 9) Johannes Meeter, Lemmer; 10) Albert 
Visser, Drachten; 11) Jacob Zwerver, d’Halve Maen; 12) Ulbe Brandsma, 
Langweer; 13) Eildert Klazes Meeter, Huizum; 14) Pieter Meeter, Bolsward 
(protest verloren).

Ineens zit Langweer voorin
Het grootste nieuws van de wedstrijd bij Woudsend was maandag 
niet de overwinning van Grou. Met licht weer behoort dit schip tot 
de snelste en zaterdag had Douwe Visser bij Stavoren al laten zien 
dat hij nog lang niet is uitgeschakeld is. Maar waar iedereen ver-
steld van stond, was de tweede plaats van Langweer.

De Ut ‘e Striid draaide moeilijker na het wegcorrigeren van de knik om de 
waterlijn te verlengen. Dat was nodig om qua tuigage een beetje te kunnen 
meedoen, want de waterlijn is in de formule een belangrijke factor. Maar 
het effect van de ingreep was dat het vroeger bij Jacob Huisman zo vlotte 
schip na de overdracht aan Langweer lui was geworden. Debuterend schip-
per Ulbe Brandsma, die pas de avond voor de eerste SKS-wedstrijd van dit 
jaar over de giek en andere onderdelen kon beschikken, zat ermee.
Maandag kwam Langweer achter Grou als tweede uit de start. Brandsma 
werd na één route bij ruime wind van de tweede plaats gezeild door Pieter 
Brouwer van Heerenveen. Normaal is zoiets het begin van een verdere 
afdaling door het veld. Maar nu ging het anders. Nota bene in het vol-
gende ruimewindse rak manoeuvreerde Brandsma zich naast Heerenveen. 
Kennelijk lette Pieter Brouwer even niet op, voerde hij een gijp te laat uit, 
onderschatte hij zijn tegenstander. Hoe het zij, Heerenveen viel terug naar 
de derde plek, waar prompt Joure naderbij kwam om de klassementsleider 
het vuur na aan de schenen te leggen. Dat lukte zo goed, dat Dirk Jan 
Reijenga de derde plaats veroverde en Brouwer tevreden moest zijn met 
een vierde. Maar Brandsma was tweede. Het geheim? Misschien bredere 
strijklatten, waardoor de zwaarden beter werkten en de draai vlotter ging. 
Maar misschien was het ook de menselijke factor, en is Ulbe, kleinzoon 
van de grote Ulbe Zwaga van vroeger, genetisch voorbestemd voor een 
grootse skûtsjecarrière.
Achter de vier snelsten had de rest van de vloot tot plaats 10 een zeer 
boeiende middag met veel wisselingen. Kampioenskandidaat Pieter Mee-
ter zakte daarbij elke route verder terug om als negende te finishen, nog 
net voor Jappie Meeter van Leeuwarden. Voorin deed Gerhard Pietersma 
van Earnewâld goed mee. Hij bleef 
de wat tegenvallende Douwe Vis-
ser van Sneek voor, en Lemmer en 
Woudsend.

Uitslag
1) Douwe A. Visser, Grou; 2) Ulbe 
Brandsma, Langweer; 3) Dirk Jan 
Reijenga, Joure; 4) Pieter Brouwer, 
Heerenveen; 5) Gerhard Pietersma, 
Earnewâld; 6) Douwe J. Visser, 
Sneek; 7) Johannes Meeter, Lem-
mer; 8) Ype van der Meulen, Woud-
send; 9) Pieter Meeter, Bolsward; 
10) Jappie Meeter, Leeuwarden; 11) 
Albert Visser, Drachten; 12) Meindert 
de Groot, Súdwesthoek; 13) Jacob 
Zwerver, d’Halve Maen; 14) Eildert 
K. Meeter, Huizum.

Klassement 
Na zeven wedstrijden

Pieter Brouwer, Heerenveen 14,8
Dirk Jan Reijenga, Joure 14,9
Pieter E. Meeter, Bolsward 29,8
Gerhard Pietersma, Earnewâld 29,9
Douwe A. Visser, Grou 30,9
Douwe J. Visser, Sneek 33
Ype van der Meulen, Woudsend 40
Johannes H. Meeter, Lemmer 43
Jappie L. Meeter, Leeuwarden 46
Albert Visser, Drachten 48
Ulbe Brandsma, Langweer 53
Auke de Groot, Súdwesthoek 55
Jacob Zwerver, d’Halve Maen 56
Eildert K. Meeter, Huizum 77 
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Voelt u zich thuis op het water, dan voelt u zich thuis bij ons

• Blijdschap over 
de tweede plaats 

aan boord van 
Langweer. Links 
( met zonnebril) 

Harry Amster-
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oud-schipper 
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Anne Tjerkstra 
en in het mid-
den schipper 

Ulbe Brandsma. 
Boven hen een 

stuk van de 
nieuwe giek 
die pas vrij-

dagavond voor 
aanvang van het 
kampioenschap, 

gereed kwam.

Zeilraad corrigeert jury
De Zeilraad heeft maandag in hoger beroep het door de jury tegen 
Gerhard Pietersma van Earnewâld gewezen vonnis gecorrigeerd. De 
aan Pietersma opgelegde straf van diskwalificatie werd ongedaan 
gemaakt. Het protest van Woudsend eindigde in hogere instantie 
‘onbeslist’.
Het betrof hier het veelbesproken protest van Ype van der Meulen 
van Woudsend dat was ingediend na de wedstrijd op De Veenhoop, 
waar Earnewâld onnavolgbaar snel de zeilen bij had staan en in no 
time Woudsend voorbij was gezeild na een walstart. Volgens een 
Woudsender bemanningslid hadden drie Earnewâldsters aan touwen 
getrokken. Maar getuigen om deze beschuldiging te bekrachtigen waren 
er niet. Desondanks werd het protest aanvankelijk toegewezen.
Bij twee andere beroepszaken, van Grou tegen Bolsward en van 
Bolsward tegen Sneek, werd de jury in het gelijk gesteld.

• Heerenveen won de wedstrijd op een ruw  
IJsselmeer bij Stavoren. 
(Foto’s Marten Sandburg/Penn Communicatie)

• Eernewoude pakte 
uiteindelijk de winst 
bij Terhorne.
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De sombere vooruitzichten in Ham-
burg bekendgemaakt door Alexander 
Nürnberg, voorzitter van vereniging 
van toeleveranciers voor de scheeps-
bouw en offshore-industrie binnen 
de VDMA (Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau). Nürn-
berg maakt zich overigens geen al 
te grote zorgen, omdat naar zijn 
mening de scheepsbouw en dus de 
markt voor de toeleveranciers weer 
zal aantrekken. Bij een jaaromzet 
van 10 miljard is men terug op het 
niveau van 2005-2006. ‘En dat is 
een niveau waarmee de meeste 

bedrijven, zij het met wat aanpas-
singen, wel kunnen leven’, aldus 
Nürnberg, die zei te verwachten 
dat een eventuele opleving pas na 
2012 te verwachten is.
Dat is mede het gevolg van het feit 
dat, als volgend jaar de scheepsbouw 
weer langzaam op gang zou komen, 
het nog een flinke tijd duurt voor-
dat de uitrusting en motoren moeten 
worden geleverd. Volgens Nürnberg 
moeten de bedrijven in de tussentijd 
op zoek naar alternatieve markten 
en vooral doorgaan met onderzoek 
en ontwikkeling om voorop te blij-

ven lopen. Hij waarschuwde in dat 
verband voor opkomende markten 
in Azië, waar bedrijven zullen pro-
beren de rol van de Duitsers over 
te nemen. De toeleveranciers uit 
Duitsland zijn marktleider in de 
wereld en exporteren 75% van hun 
productie. Zij moeten zich vooral 
op die nieuwe markten, zoals India 
en Brazilië richten.

Nieuwbouworders
Overigens hebben leveranciers van 
uitrusting voor de offshore-industrie 
niet te maken met teruglopende op-
drachten. Het verlies wordt duidelijk 
veroorzaakt door de terugloop bij 
de bouw van vracht- en passagiers-
schepen. Bij het containervervoer 
is al een overschot en hoewel het 
aantal cruisepassagiers stijgende 
is, hebben de maatschappijen het 
bouwen van nieuwe schepen even 
op een laag pitje gezet.
Werden er in 2008 wereldwijd nog 
2928 zeeschepen besteld, in 2009 
waren dat er nog maar 1599. Procen-
tueel was het verlies het grootst in 
Duitsland, waar zeven orders werden 
geplaatst tegen 34 een jaar eerder. In 
China was het verlies procentueel 
het kleinst met 951 orders in 2008 
en 605 in 2009. Ook Zuid-Korea 
bleef heel sterk achter met de cijfers 
557 om 140.
Zoals gezegd lijkt de offshoresec-

tor zich nog geen zorgen te hoeven 
maken. Christoph Daum van Menck 
GmbH in Kaltenkirchen, een van 
de grootste toeleveranciers in de 
sector: ‘De vraag naar topkwaliteit 
uitrusting is groot. De snelle be-
schikbaarheid en onze hoge normen 
op het gebied van milieu en veilig-
heid zijn de belangrijkste voordelen 
voor Duitse bedrijven. Daarbij is het 
belangrijk dat we van elkaar leren 
en zo de positie van Duitsland hoog 
houden.’

Bij motoren draait het allemaal om 
kosten- en brandstofbesparing en 
vermindering van de milieubelas-
ting, zegt Klaus Deleroi van MAN 
Diesel & Turbo. ‘De innovaties op 
het gebied van de aandrijflijn zijn 
hier een goed voorbeeld. Die lenen 
zich uitstekend voor het refitten 
van schepen met oudere systemen 
en resulteren in brandstofbespa-
ring, minder milieubelasting en 
een kostenbesparing als gevolg 
van grotere duurzaamheid en on-
derhoudsgemak. Hier ligt een hele 
interessante markt.’
Daar waar over de hele linie dus 

een (tijdelijke) terugloop te zien 
is, zijn er bedrijven waar het nog 
goed gaat. Op de website van Sitte 
GmbH Elektrotechnik, actief in de 
offshore- vracht-, en cruisesector en 
huisleverancier van de Meyerwerf 
in Papenburg, staan ondanks alles 
nog 59 vacatures. Dr. Bernhard Sitte 
daarover: ‘Wij maken nog een groei 
door omdat we behalve de bouw van 
nieuwe installaties uit onze eigen or-
derportefeuille veel werk doen voor 
collega’s. Dat zijn vaak collega’s die 

wel een grote order binnenslepen, 
maar er hun personeelsbestand niet 
op durven aanpassen, omdat ze niet 
weten of er wel vervolgorders ko-
men. In feite profiteren wij daarvan. 
We moeten het ook allemaal niet 
te dramatisch afschilderen, want er 
was natuurlijk ook sprake van een 
echte boom. Ik denk dat dit een stuk 
normalisatie is. En terwijl in de off-
shore-industrie de groei nog steeds 
doorgaat, zal de rest van de markt op 
termijn ook wel weer gaan aantrek-
ken. We moeten als sector nu even 
door deze mindere periode heen.’

‘Marktleiderschap behouden met innovatie en kwaliteit’

Duitse toeleveranciers midden in het dal
Door Willem de Niet

Enkele maanden nadat de scheepsbouw in Duits-
land het dieptepunt van de crisis heeft bereikt zijn 
de gevolgen ook te merken voor de toeleveren-
de industrie. Tot afgelopen jaar kon de sector het 
hoofd nog redelijk boven water te houden en hoef-
den, ondanks een 7,7% lagere omzet (11,9 miljard 
euro), geen mensen te worden ontslagen. Voor dit 
en komend jaar wordt gerekend op een verlies van 
tussen de 2000 en 4000 arbeidsplaatsen (van de 
72.000). De omzet zal naar verwachting nog eens 
12% dalen tot 10 miljard euro.

Duitsland voelt halvering
scheepsnieuwbouw sterk

Deze rubriek geeft tweewekelijks een overzicht 
van de mutaties van de Nederlandse binnen-
vaartvloot. Wij gaan uit van gegevens van ma-
chinefabrieken, werven, sloperijen, instanties 
en talloze mensen die de binnenvaart een warm 
hart toedragen. Daarnaast putten wij uit eigen 
bestanden voor (historische) gegevens en uiter-
aard uit boeken, tijdschriften en weekbladen. 
Helaas zijn deze gegevens niet altijd juist, dus 
mocht u opmerkingen hebben, schroom dan niet 
deze via de redactie van Weekblad Schuttevaer 
door te geven.

Mutaties
Het beunschip Willeke (022.04064) van de 
gelijknamige VOF uit Brakel is verkocht aan 
schipper Vervenne uit Amsterdam die haar om-
doopte in Ludovica. Van 1965 tot 2004 voer ze 
als rijnland van Nieuwpoort Handels Mij BV 
uit Gouda. In 1965 werd ze door scheepswerf 
Smit in Foxhol opgeleverd met 480 pk Bolnes. 
De afmetingen waren 69,75 x 8,20 x 2,72 meter 
met 957 ton, maar in 1987 werd ze verlengd naar 
79,90 meter, het laadvermogen kwam daarmee 

op 1150 ton. Tevens werd de Bolnes vervangen 
door 710 pk GM.

De hentina (020.06187) van European Tank 
Logistics BV uit Stolwijk is verkocht aan VOF 
Smooky uit Kolham, De nieuwe naam is Smoo-
ky. Ze werd in 1956 gebouwd op Schiffswerft 
Germersheim. De afmetingen waren 64,94 x 7,52 
x 2,30 meter, groot 749 ton en ze werd opge-
leverd met 500 pk Deutz. Ze kwam in de vaart 
als anna Schellenberger (9403 Würzburg) van 
Kaufer uit Würzburg. In 1965 werd ze verkocht 
naar Nederland als Marina van W.D. Serné uit 
Amsterdam. Daarna voer ze als Marina van J.J. 
Serné uit Krimpen a/d IJssel (1985), Felix van 
R.A.M. van Dodewaard uit Rotterdam (1992) en 
Geertruida van W.G.J. Driedijk uit Maasbracht 
(1998). Schipper Driedijk verkocht haar in 2001 
als Hentina. De 500 pk Deutz werd in 1987 
vervangen door 560 pk Deutz en in 2003 werd 
ze verlengd naar 70 meter (898 ton).

Verkocht naar het buitenland
De nikki (023.12501) van Bout Tankvaart uit 
Spijkenisse werd verkocht aan D. Schmidt GmbH 
uit Duitsland, die haar omdoopte in caspar. 
Ze werd in 1958 gebouwd op de Rosslauer 
Schiffswerft als harmstorf i (19541 Hamburg) 
van A.F. Harmstorf & Co uit Hamburg. Deze 
Dortmunder van 960 ton werd opgeleverd met 
560 pk MaK. Tien jaar later werd ze via Hego 
Scheepvaartbedrijf verkocht aan D. Blokslag & 
Zn uit Rotterdam die haar omdoopte in isala 5. 
Ze had toen nog die typische ‘DDR-stuurhut’. 
Voorts voer ze van 1980 als eljuma van W. 
Warris uit Rotterdam die haar liet verlengen 
naar 78,87 meter (1191 ton) en omdoopte in 
jurry. Vervolgens was eigendom van H.J.M. 
Duiveman in Sint Maartensvlotbrug als henk 
(1984), Kruijff Bunker Service uit Den Helder 
als Peter Kruijff (1992). Later in dat jaar werd 
ze omgedoopt in Peter van Gulf Oil Nederland 
BV, waarna ze 2003 in bezit kwam van schipper 
Bout. De MaK van de nieuwbouw moest in 1996 
plaatsmaken voor 680 pk Caterpillar.

De Melanie (023.26496) van L. de Meijer BV 
uit Sas van Gent ging naar Everline Transit Corp. 
In Giurgiulesti (Roemenië). Ze werd in 1969 
voor Tsjechische rekening gebouwd bij Ceske 
Lodenice in Melnik; onbekend is onder welke 
naam ze bij CSPLO voer. De afmetingen waren 
71,36 x 9,30 x 2,37 meter, het laadvermogen 
bedroeg 997 ton en ze was voorzien van 620 
pk Skoda. Vanaf medio jaren ‘70 voer ze onder 

Belgische vlag. In die periode werd ze bij NV 
Andries in Brugge verlengd naar 73 meter (1083 
ton) en werd de Skoda vervangen door 950 pk 
Detroit. In België voer ze achtereenvolgens als 
Piranha (60.00626) van schipper Carpentier 
uit Brugge, als Kid van F. Hourdeaux uit Gent 
en tenslotte als Kid van L. de Meijer uit Sas 

van Gent die haar in 2005 onder Nederlandse 
vlag bracht en omdoopte in Melanie. Nu is de 
nieuwe naam Steel Bee.

R K M
Rivieren, Kanalen en Meren

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

• De Willeke (022.04064) werd naar Amsterdam 
verkocht. (Foto R.J.M. Weteling)

• De Cathy (023.14910), hier op het Schelde-
Rijnkanaal, werd in 1954 voor Duitse rekening 
gebouwd. (Foto G. Guth)

Meer stilliggers, minder aanvoer

URK

Een flink aantal stilliggers deed de 
aanvoer dalen tot 14.631 kisten, 
1900 kisten minder dan vorige 
week. Het was vooral de hoeveel-
heid schol die daaronder te lijden 
had. Daardoor werd doordraai van 
schol voorkomen, althans bij Vis-
veiling Urk. Even dreigde het mis 
te gaan bij een flinke partij schol 
3, maar ook deze schol werd nog 
voor de opvangprijs van 1,05 door 
de handel afgenomen. 
Bij de schar ging de handel se-
lectief te werk, wat betekende dat 
de kleine en/of te magere schar 
uit de markt moest worden ge-
nomen, omdat de grens van 0,49 
per kilo niet werd gehaald. De 
tongaanvoer was groter, de ge-
middelde vangstresultaten gingen 
wat omhoog. 
Net als vorige wek bleef het aan-
bod van tarbot beperkt. Dat had 
vrijdag op de prijzen nog niet veel 
invloed, sommige soorten werden 
nog een fractie goedkoper. Maan-
dag gingen de noteringen wat 
omhoog, met een wel heel merk-
waardige sprong omhoog van de 
tarbot 4. Griet was er weinig met 
als gevolg hoge prijzen, vooral 
van de griet 2 op maandag. Ka-
beljauw was er weinig. De meeste 
kabeljauw was er donderdag (309 
kisten). De gemiddelde prijzen 
die dag waren 4,86 (1), 4,33 (2), 
3,37 (3), 3,03(4), 2,40 (5) en 1,90 
(6). Vrijdag gingen de noteringen 
omlaag naar het peil van enkele 
weken geleden. Om het kleine 
beetje kabeljauw van maandag 
werd door de handel gevochten 
en liep de prijs op tot boven 6 
euro per kilo. Een partijtje van 
26 kisten wijting ging maandag 
moeizaam van de hand. De heek 
bleef goedkoop, ondanks het ge-
ringe aanbod van kabeljauw. Van 
de zes flyshooters bleven er twee 
aan de kant, waardoor er wat min-
der rode poon was voor hogere 
prijzen dan vorige week.

De weekomzet bedroeg 1,4 mil-
joen euro. In de weekbesommin-
gen van de individuele aanvoer-
ders kwam weinig verandering.
De aanvoer bestond uit: 32.526 
kilo tong, 14.037 kilo tarbot, 376 
kilo griet, 11.966 kilo tongschar, 
208 kilo mul, 8420 kilo Noorse 
kreeft, 9728 kisten schol, 1090 
kisten schar, 23 kisten bot, 482 
kisten kabeljauw (Noordzee), 134 
kisten kabeljauw (Oostzee), 32 
kisten wijting, 44 kisten schel-
vis, 244 kisten heek, 23 kisten 
makreel, 441 kisten rode poon, 
45 kisten grauwe poon, 3270 kilo 
krabben, 651 kilo wulken, 365 
kilo pijlstaartinktvis.

Gemiddelde prijzen: vrijdag maandag
tong:          
groot  22,97 23,30
grootmiddel  17,42 17,87

kleinmiddel  14,12  13,54
klein I  9,03   8,89  
klein II  7,33 7,29 
tarbot: 
super  26,73 28,03
1  24,67 24,98
2  17,23 18,39    
3  14,18 15,02 
4  12,78 15,11
5  8,58 8,25 
6   5,41 5,47
griet:
super  12,55 14,27
1  10,02 11,69
2  8,51  10,03
3  2,89  1,80 
tongschar:
1  5,95, 6,30
2  4,47 4,45
3  2,77 2,93
mul:
2  5,91 7,08
3  4,96 5,99
4  -,-- 6,10
zeeduivel:
1  -,-- 5,35
2  5,39 5,16
3  5,10 4,97 
4  4,26 3,88
5  2,91 2,89
Noorse kreeft:
super  11,01 -,--
1  8,34 -,--
1 kl.  8,38 8,60
2  5,38 4,89
2 kl.  4,65 -,--
staartjes  6,03 4,43
schol: 
1  2,20 2,24
2  1,41 1,45
3  1,13  1,16
4  0,91 0,94
schar:  0,50   0,53
bot:  0,32 0,33
kabeljauw (Noordzee):  
1  3,71 5,33 
2  4,13  5,38
3  3,78 4,89  
4  3,56 4,27
5  2,95 3,19
6  1,92  2,32
kabeljauw (Oostzee):( woensdag)
1  3,02 -,-- 
2  2,87 -,-- 
3  2,74 -,--
4  2,73 -,--
5  2,40 -,--
6  1,95 -,--
     maandag vrijdag
wijting  0,83 0,75
schelvis: 
2  -,-- 1,92
3  -,--  1,26
4  -,-- 0,64
Rode poon:
super  7,27 7,64
1  6,25 6,16
2  4,68 4,64
3  2,00 2,05
grauwe poon  0,31 0,32
heek:
groot  0,91 1,02
middel  0,87 0,92
klein  0,70 0,73
makreel  2,07 1,90

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

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

email: info@scheepswerfgrave.com

SCHEVENINGEN

Het Wironspan liep in het laat-
ste weekend van juni voor de 
laatste keer met maatjesharing 
binnen. Het span van rederij 
Jaczon heeft in de maatjescam-
pagne drie reizen gemaakt en 
vist intussen op grove haring 
in het noordelijke deel van de 
Noordzee. Voorzitter Nico de 
Jong van de Haringgroothan-

delsvereniging spreekt van een 
uiterst grillig verlopen maatjes-
campagne.

Vorig jaar maakten de beide Wiront-
rawlers twee reizen en nu hadden ze 
drie reizen nodig om aan een goede 
kwaliteit te komen. 
Die wisselende kwaliteit speelt de 
handel parten, want nu komt het 

Maatjescampagne kende dit jaar een grillig verloop

LAUWERSOOG

Bij het droogdok van Scheeps-
werf Welgelegen in Lauwersoog 
ligt het casco van de nieuwe 
GRE-37 Lambert.

Lambert en zoon Bert van Hylkema 
uit Zoutkamp gaven Welgelegen op-
dracht tot de bouw van een nieuwe 
garnalenkotter. Welgelegen fungeert 
als hoofdaannemer, maar besteedde 
de bouw van het casco uit aan een 
scheepswerf in het Poolse Gdynia. 
Het 20 meter lange casco werd in 
eigen beheer van Gdynia naar Lau-
wersoog gesleept. Daarvoor werd 
de garnalenkotter ZK-47 Pieter Jo-
hannes van Robin Bouma ingezet. 

Bouma, zijn broer Mark, die in het 
dagelijkse leven maritiem-officier is 
op de grote vaart, en Lambert van 
Hylkema haalden de nieuwe kotter 
samen op. De voorspoedige tocht 
voerde door de Sont, het Kattegat, 
het Skagerrak en de Noordzee, waar 
na vijf dagen en exact 733,8 zeemijl 
de thuishaven Lauwersoog werd be-
reikt. Nog dit jaar hoopt Welgelegen 
de nieuwe kotter aan de opdracht-
gevers over te dragen. (BP)

Zeebrugse visveiling
exploiteert voortaan
ook vismijn Oostende
ZEEBRUGGE/OOSTENDE

De Zeebrugse visveiling en het 
European Fish Center zijn on-
langs door de Vlaamse regering 
aangesteld als de nieuwe ex-
ploitanten van de vismijn van 
Oostende.

Tevens werden de vismijnen van 
Zeebrugge en Oostende onder één 
beheer gebracht. De visserij-activi-
teiten in Oostende worden versterkt. 
Een en ander werd opgenomen in 
een erfpacht waarbij de terreinen en 
gebouwen van Vismijn in Oostende 
werden overgenomen van de Stad 
Oostende. De duurtijd van de erf-
pachtovereenkomst beloopt 66 jaar. 
De operatie maakt een nauwere sa-
menwerking tussen de twee grote 
vismijnen in Vlaanderen mogelijk. 
Daarbij wordt gesteld dat, omwille 
van het dalend aantal vaartuigen en 
de sterk onder druk staande quota, 
het aanbod van verse vis best wordt 
geconcentreerd.
De NV Zeebrugse Visveiling en 
de NV European Fish Center ex-
ploiteren momenteel de visveiling 
en de aanverwante activiteiten in 
Zeebrugge. In totaal gaat het om 
een honderdtal bedrijven met bij 
elkaar meer 500 arbeidskrachten. 
Dit ‘Zeebrugs concept’ wil men 
thans kopiëren in Oostende: een 
moderne visveiling in een cluster 
van aanverwante visserij- en water-
gebonden bedrijven.
De erfpacht werd ondertekend door 
de ministers Kris Peeters en Hilde 
Crevits die er in slaagden om de sa-
menwerking tussen de visveilingen, 
waar ruim 20 jaar vruchteloos aan 
werd gewerkt, op korte termijn suc-
cesvol rond te krijgen. (JG)

• Het Poolse casco voor de nieuwe 
garnalenkotter van Lambert en 
Bert van Hylkema is aangeko-
men in Lauwersoog. (Foto Bram 
Pronk)

Casco GRE-37 voor
afbouw in Lauwersoog

TS-6 stuit op zwemmer
in het Stortemelk
TERSCHELLING

Groot was de verbazing van de 
schipper van het Terschellinger 
vissersschip TS-6 toen hij on-
langs tegen de avond nabij boei 
SM 4 in het Stortemelk tussen 
Vlieland en Terschelling een 
zwemmer bijna overvoer.

De man in het water bleek zwemmend 
onderweg te zijn van Terschelling naar 
Vlieland. De schipper alarmeerde de 
Kustwacht, waarna de reddingsbo-
ten Graaf van Bylandt en Huibert 
Dijkstra van Vlieland uitrukten, net 
als de bergingsboot Typhoon van 
rederij Noordgat van Terschelling. 
Het bleek te gaan om de 19-jarige 
Christian de Kleijn uit Roermond, 
die naar eigen zeggen om 500 euro 
had gewed dat hij van Terschelling 
naar Vlieland kon zwemmen. Het 
geld wilde hij aan het Koningin Wil-
helminafonds schenken. Hij was al 
enkele uren onderweg.
Verkeerscentrale Brandaris verzocht 
de KNRM de man uit het water te 
halen, maar hij wilde koste wat kost 
zijn zwemtocht afmaken om het geld 
te kunnen innen. Hierop hebben de 
reddingsboten de man richting het 
strand van Vlieland begeleid, waar 
hij na een zwemtocht van 4,5 uren 
aankwam en in het gereedstaande 
hulpverleningsvoertuig kon stap-
pen. Die bracht de jongeman naar 
het boothuis, waar de politie hem 
heeft ondervraagd. Hij verklaarde 
zich zeer goed te hebben voorbereid 
op zijn tocht. In een vuilniszak, die 
hij achter zich aan sleepte, zaten on-
der meer een satelliettelefoon en een 
radarreflector. Maar deskundigen 
zeggen dat De Kleijn een onaan-
vaardbaar risico heeft genomen. Hij 
had tenminste een volgboot met be-
geleiders moeten regelen en de Kust-
wacht moeten inlichten. (GM)

DELFZIJL

Ondanks de geslaagde proef-
vaarten ligt het bijna 67 me-
ter lange diving support vessel 
Caballo Siete Leguas al enkele 
weken in de buitenhaven van 
Delfzijl. Het lijkt erop dat de 
Mexicaanse opdrachtgever voor 
de bouw, Oceanografia S.A. te 
Ciudad del Carmen, niet aan zijn 
betalingsverplichting voldoet.

De Hoop Foxhol 
wacht op geld van 
Mexicaanse reder

Reden voor Scheepswerf De Hoop 
Foxhol, waar het schip onder bouw-
nummer 431 op 10 april van stapel 
liep, haar voor de kant te houden.
De Caballo Siete Leguas is, na het 
23 oktober vorig jaar in de vaart ge-
brachte zusterschip Caballo as de 

Oros (bouwnummer 430), de tweede 
van optioneel zes identieke schepen, 
die De Hoop voor deze Mexicaanse 
opdrachtgever in portefeuille heeft. 
Van deze Mexicaanse rederij lag 
acht jaar geleden ook de Caballo 
Azteca lange tijd vast in Delfzijl. 
Koninklijke Niestern Sander had 
onderhouds- en modificatiewerk 
aan het schip verricht, maar de re-
kening werd niet betaald. Daarop liet 
de werf het bijna 160 meter lange 
schip aan de ketting leggen. Na vier 
jaar verplicht Delfzijl kwam de reder 
zijn afspraken na en voerde de werf 
kort voor vertrek in juli 2006 een 
asbestsanering in de machinekamer 
uit en werden de motoren nageke-
ken. (HZ)

De Caballo 
Siete Leguas 
aan de Han-
delskade West 
in Delfzijl. 
(Foto Henk 
Zuur)

erop aan om de klant tevreden te 
stellen.
De maatjescampagne begon 24 
mei en zondag 27 juni sloot de ha-
ringafslag in het Noorse Egersund 
haar deuren. Volgens De Jong zijn 
er na 27 juni incidenteel nog enkele 
partijen rechtstreeks aan groothan-
delaren geleverd, maar daar is het 
dan ook bij gebleven. De Hollandse 
inkopers zijn, nadat ze alles hadden 
afgehandeld, in de eerste week van 
juli huiswaarts gekeerd. 

De maatjescampagne is dit jaar vrij 
laat op gang gekomen en liet een 
wisselende kwaliteit zien. De Jong: 
‘We hebben toch wel wat moeite 
moeten doen om in die vijf weken 
een goede voorraad op te bouwen. 
Uiteindelijk moet je daar het hele 
jaar op teren. De tweede reis van 
het Wironspan leverde zo’n 30.000 
emmers en 15.000 pakken diepge-
vroren haring op, maar dat was toen 

nog niet voldoende. De laatste reis 
bracht nog eens 20.000 emmers op 
en daar waren we blij mee.’
Zodra haring hom en kuit gaat vor-
men is ze niet meer geschikt om als 
maatje over de toonbank te gaan. En 
dat risico is aanwezig als het diertje 
qua vetpercentage op zijn top zit. 
Gelet op de aanvangskwaliteit van 
de Hollandse Nieuwe dit seizoen, 
die in vergelijking met vorig jaar 
veel minder is, is het aan de visde-
taillist om ervoor te zorgen dat hij 
zijn klanten toch een goede haring 
kan voorschotelen. ‘Nu komt het 
vakmanschap boven drijven. Han-
delaren en visdetaillisten die in staat 
zijn om zorg te besteden aan de Hol-
landse Nieuwe zullen het wel voor 
elkaar krijgen, maar velen krijgen 
het moeilijk en dat terwijl de verkoop 
van maatjesharing voor de meeste 
detaillisten een mogelijkheid is om 
de omzet op te schroeven’, stelt De 
Jong. (WdH)
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De schippers die niet op vakantie zijn, melden 
weinig positieve berichten uit de markt. ‘Niet 

druk’, ‘erg mager’, ‘heel weinig te doen’, ‘erg stil 
hier’, ‘rustig’, ‘veel lege schepen’ en ‘niet veel 
beweging in de markt’, zijn slechts een paar van de 
beschrijvingen van de vervoermarkt. Een enkeling 
blijft optimistisch: ‘Deze reis is het beste van al het 
slechte’.
Een aantal bevrachters weigert volgens de schippers 
steeds vaker een fatsoenlijke prijs te betalen. En is 
dan uiteindelijk bijna een prijs afgesproken die in het 
midden uitkomt, dan is er altijd nog wel een buurman 
die er toch nog onder duikt.

Bij de EMO kwamen woensdag de kolenschepen 
Yarrawonga en Anangel Vision voor de wal. Die 

dag ging de laatste erts uit de Amy N. en de laatste 
kolen uit de Amity. Vrijdag loopt het ertsschip Berge 
Fjord binnen, een dag later komt de Rubin Artemis 
voor de wal met erts.
In Rotterdam krijgt de EMO dinsdag 10 augustus de 
Miedwie voor de wal met sojaschroot en -pellets, een 
dag later volgt de Ocean Pegasus met Sojaschroot en 
-pellets en zonnebloemschroot en -pellets. Donderdag 
12 augustus loopt de Perla Bunker binnen met maïs. 
Zondag 15 augustus komt de Berlin binnen met soja-
schroot en -pellets, de maandag erna de Obelix Bulker 
met sojaschroot en -pellets. Vrijdag 20 augustus komt 
de Growth Ring voor de wal met citruspulppellets 
en sojaschroot en -pellets.
Bij de EMO in Amsterdam komt donderdag de Crystal 
Pioneer binnen met sojaschroot en -pellets, zondag 

8 augustus volgt de Globulus 
met sojaschroot en -pellets en 
maandag 9 augustus de Golden 
Eclips met sojaschroot en -pel-
lets. Vrijdag 13 augustus loopt de 
Alstroemeria binnen met sojaschroot en -pellets en 
de Glorious Plumeria met citruspulppellets en soja-
schroot en -pellets. Dinsdag 17 augustus begint de RM 
Dynasty met het lossen van palmpitschilfers. Vrijdag 
20 augustus komt de Prigipos binnen met sojaschroot 
en -pellets, zaterdag 21 augustus de Glorious Sakura 
met citruspulppellets, sojaschroot en -pellets en zon-
nebloemschroot en -pellets.

Nederland

Kolen gingen van Amsterdam naar Heilbronn 
voor 6,35 euro per ton, naar Altbacht voor ruim 

8 euro per ton en naar Gent voor 1,75 euro per ton.
Soja ging van Amsterdam naar Izegem voor 4,65 
euro per ton en van Amsterdam naar Münster voor 
5,40 euro per ton. Sojaschroot ging van Amsterdam 
naar Den Bosch voor 2,75 euro per ton, naar Bazel 
voor 9 euro per ton en naar Gent voor 3,50 euro per 
ton. Sojapellets gingen van Amsterdam naar Wies-
baden voor 6,75 euro per ton. Cellulose werd van 
Amsterdam naar Frouard gebracht voor 7 euro per 
ton. Potas van Amsterdam naar Lulsdorf bracht voor 
4,25 euro per ton op.
Sojaschroot ging van Rotterdam naar Hengelo voor 
3,60 euro per ton. Kolen gingen van Rotterdam naar 

Thionville voor 5,25 euro per ton 
en naar Stockstad voor 4,25 euro 
per ton. Erts werd van Rotterdam 
naar Gent gebracht voor 4,20 euro 
per ton. IJzer ging van Dordrecht 

naar Mannheim voor 6,50 euro per ton. Tarwe ging 
van Vlaardingen naar Lochem voor 3,10 euro per ton 
en naar Oss voor 2,50 euro per ton. Gerst ging van 
Rotterdam naar Veghel voor 3,50 euro per ton.
Rollen gingen van IJmuiden naar Grimberg voor 3,40 
euro per ton. Een partij staal ging van IJmuiden naar 
Antwerpen voor 2,75 euro per ton.
Een partij raapschroot ging van Spyck naar Veghel 
voor 4,50 euro per ton. Cellulose van Vlissingen naar 
Plochingen leverde 8,50 euro per ton op. Gerst ging 
van Wageningen naar Doetinchem voor 2,50 euro 
per ton.

Duitsland

Meel ging van Mainz naar Ottmarsheim voor 
7,35 euro per ton. Kunstmest van Ottmars-

heim naar Heilbronn leverde 6 euro per ton op. Zout 
werd van Heilbronn naar Godorf gebracht voor 4 
euro per ton. Kunstmest van Ottmarsheim naar 
Heilbronn leverde 6 euro per ton op.
Tarwepellets gingen van Keulen naar Amsterdam 
voor 5,30 euro per ton.
Gerst werd van Bülstringen naar Oss gebracht voor 
6,50 euro per ton. Voor kunstmest van Ludwigshafen 
naar Rotterdam werd 4 euro per ton betaald. Tarwe 

ging van Bad Wimpfen naar Rotterdam voor 6,50 
euro per ton en van Boedapest naar Nederland voor 
22 euro per ton. Suikerbietenpulppellets gingen van 
Deggendorf naar Oss voor 13 euro per ton. Grind 
werd van Marckolsheim naar Den Bosch gebracht 
voor 5,50 euro per ton. Maïs ging van Ottmarsheim 
naar Koog aan de Zaan voor 5 euro per ton. Raap-
schroot werd van Neuss naar Utrecht gebracht voor 
4 euro per ton.
Een partij schroot ging van Trier naar Neuves-Maisons 
voor 3,75 euro per ton. Koolzaad werd van Maagden-
burg naar Antwerpen gebracht voor 8 euro per ton. 

België/Frankrijk

Bij de EMO in Gent komt woensdag de Ham-
burg voor de wal met sojaschroot en -pellets. 

Een week later loopt de Kroonborg binnen met 
lijnzaad.
Kolen werden van Antwerpen naar La Max gebracht 
voor 5,25 euro per ton. IJzer werd van Thionville naar 
Antwerpen gebracht voor 5,50 euro per ton.

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

‘Het beste van al het slechte’

De markt is volgens de bevrachters slecht. Er is weinig werk in 
de zeehavens en de prijzen zijn volgens een bevrachter op zo’n 

niveau dat de schipper er nog net niet aan dood gaat. ‘Er is veel 
teweinig werk en er zijn genoeg schepen. Als we al ons werk hebben 
ingedeeld, dan blijft een te grote buffer aan lege schepen over. Zo lukt 
het nooit om de vrachten op te drijven. Ook op de Donau liggen veel 
schepen te wachten op lading. Ik ben nu al partijtjes aan het indelen 
voor over een week. Dat zegt toch genoeg?’

De pegel van Pfelling stond daalde deze week met 25 centimeter 
naar 4,25 meter. De verwachting is wel dat daar aan het einde 

van de week een krappe meter bij komt. Het water bij Konstanz 
steeg ongeveer 25 centimeter naar 4,16 meter. De pegel van Maxau 
gaf op 6,07 meter ongebeer 75 centimeter meer water aan. Kaub gaf 
begin deze week 2,91 meter aan, dat was een stijging van ruim 40 
centimeter ten opzichte van vorige week. Een geringe daling aan het 
einde van de week ligt in het verschiet. Het water bij Koblenz steeg 
van 2,40 naar 2,71 meter. Daar gaat aan het einde van de week weer 
een paar centimeter vanaf. De pegel van Keulen steeg met bijna 40 
centimeter naar 3,39 meter. De waterstand hier blijft tot het einde 
van de week constant. Ruhrort gaf op 4,33 meter ruim 50 centimeter 
meer aan. Voor het einde van de week wordt een stijging met enkele 
centimeters verwacht.

Kunstmest werd vanuit Nederland naar Birsfelden gebracht voor 
9 euro per ton en veevoer naar Stuttgart leverde eveneens 9 

euro per ton op. Een paar 1000-tons partijen naar de Beneden-Rijn 
leverden 3 tot 4 euro per ton op. ‘De schippers gaan nog net niet voor 
2 euro naar de Ruhr zoals ook weleens is gebeurd, maar om van een 
gezonde markt te kunnen spreken, moeten de vrachten zeker fors 
omhoog’, vertelt een bevrachter. ‘De schipper houdt met deze prijzen 
niet veel over. De olie is duur en een schipper van een groter schip 
mag blij zijn als hij 400 euro per dag overhoudt. Dat zijn zo’n beetje 
zijn hypotheekkosten. Hij moet dus niet ook nog eens een nieuwe 
motor moeten kopen.’

Tankvaart

Goede kwartaalcijfers van banken HSBC en BNP Paribas en mee-
vallende Europese en Amerikaanse berichten uit de industriële 

sector droegen bij aan een positief sentiment op de financiële markten 
op maandag 1 augustus. Ook de uitgaven in de bouwsector in de VS 
waren onverwacht toegenomen, wat eveneens bijdroeg aan de goede 
stemming. De olieprijzen en aandelenkoersen maakten een grote 
sprong omhoog en ook de dollar/euro wisselkoers steeg tot het hoog-
ste niveau sinds het uitbreken van de Griekse staatsobligatiecrisis. 
De olieprijzen stegen tot boven belangrijke weerstandniveaus. ICE 
Brent crude steeg boven $ 80,33, de hoogste stand sinds 17 mei 2010. 
ICE gasolie steeg boven $ 677,25.
Met het vakantieseizoen in volle gang zijn er geen marktveranderingen 
in het verschiet. Een ‘contango’ voor ICE gasolie (lagere prompte prijs 
- hogere prijs in verder gelegen maanden, waardoor het prijsrisico kan 
worden afgezekerd) gaf importeurs de mogelijkheid voorraden aan 
te vullen. Inmiddels zijn die voorraden voor het overgrote deel weer 
opgebouwd. Maar de vraag richting eindverbruiker is zeer beperkt, 
waardoor hernieuwde vraag naar product en transport stagneert. Aan 
de andere kant ondersteunt het lopende wegseizoen de vraag naar 
benzine en diesel op de markt nog wel, maar niet voldoende om het 
(transport)gat voor heatingoil/gasolie op te vullen.
Het lijkt het erop dat de stijging van de (Rijn)waterstanden tot stilstand 
komt en van korte duur is. Met meer scheepsaanbod dan vraag vielen 
de (Rijn)vrachttarieven verder terug. Kortingen op vrachten tussen 
prompte- en voor verder gelegen datum van belading blijven afhan-
kelijk van product, hoeveelheid, belading, levering, bestemming en 
klant bespreekbaar. Bevrachters/particulieren langs de Rijn blijven naar 
alternatieve transporten binnen de ARA-range en Benelux kijken.

PjK-rijnvrachttarieven per 3 augustus 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 Benzine

hoog laag hoog laag

Duisburg 3,40 3,70 3,70 4

Dortmund 4,90 5,20 5,20 5,50

Keulen 6 6,30 6,30 6,60

Frankfurt 8,50 8,80 8,80 9,10

Karlsruhe 9,50 9,80 9,80 10,10

Bazel 14,50 15 15 15,50

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

aan de reis
Op basis van ons schipperspanel

vervoermarkt

Ingezonden Mededeling

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

Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

In 2009 werden 72 nieuwe motor-
vrachtschepen met een totale capaci-
teit van meer dan 240.000 ton en 44 
duwbakken met een capaciteit van 
97.000 ton op de markt gebracht. 
In de tankvaart werden 87 nieuwe 
motortankschepen met een totale 
capaciteit van meer dan 230.000 
ton aan de markt toegevoegd.
Dit is het resultaat van de nieuw-
bouwgolf die niet meteen kon wor-
den gestopt toen de crisis haar in-
trede deed. De bouw van de nieuwe 
schepen bevond zich toen al in een 
te ver gevorderd stadium van het 
bouwproces.

Mede door de nieuwbouw gaat de 
binnenvaart nog twee moeilijke jaren 
tegemoet. Om de vervoersvraag in 
de binnenvaart weer op hetzelfde 
niveau te krijgen als 2007, het jaar 
voordat de transportvraag door de 
financiële crisis onder druk kwam 
te staan, moet het vervoer over de 
Duitse vaarwegen met 25% toene-
men. Omdat het aanbod van scheeps-
ruimte in West-Europa sinds 2007 
met circa 6% groeide, moet voor 
eenzelfde evenwicht tussen vraag 
en aanbod als in 2007 de transport-
vraag naar schatting met eenderde 
toenemen. Met een stijging van de 

transportvraag in de droge-lading-
vaart van 8,4% en in het beste geval 
een lichte stijging van de vraag in de 
tankvaart, verloopt het herstel in de 
binnenvaart volgens de CCR lang-
zaam. Dat betekent dat de situatie 
in de binnenvaart ook in 2010 nog 
steeds moeilijk blijft.

Droge lading
Volgens de laatste marktobservatie 
daalde het vervoer over de Duitse 
binnenwateren vorig jaar als gevolg 
van de financiële crisis met 17%. 
Het vervoer van bulkgoederen trok 
in de laatste maanden van 2009 
echter weer aan. Het vervoer lag 
bijna 15% boven het diepste punt 
tijdens de crisis. De prognoses voor 
de belangrijkste Duitse industrieën 
wijzen op een voortzetting van dit 
herstel in de rest van 2010. De ca-
paciteitsbenutting in diverse belang-
rijke industrietakken steeg al fors. 
Zo ging de capaciteitsbenutting in de 
Duitse staalnijverheid omhoog van 
50% in het voorjaar van 2009 naar 
87% in het voorjaar van 2010. Voor 
de Duitse staalnijverheid wordt voor 
2010 een productiegroei van 15% 
verwacht. Voor het vervoer over wa-

ter van staalproducten, kolen, ertsen 
en metaalschroot, wordt daarom een 
plus verwacht van tussen de 11 en 
15%. In het containervervoer ver-
loopt het herstel sneller. Ongeveer 
tweederde van de hoeveelheden die 

verloren gingen in de economische 
crisis zijn teruggewonnen. Voor 2010 
verwacht de CCR voor de container-
vaart een groei van rond de 20%.
Niet alle sectoren in de droge lading 
stijgen in 2010 zo fors als staal en 
containers. Zo stijgt het vervoer van 
bouwstoffen slechts tussen de 1 en 
5%. Het vervoer van landbouwpro-
ducten daalt tussen de 1 en 5%.

Tankvaart
De tankvaart moet volgens de CCR 
voor 2010 rekening houden met een 
matige vraag. De fors gestegen aard-
olieprijzen remmen de vraag naar het 
vervoer van aardolieproducten af. 
Het resultaat voor het hele jaar kan 

alleen nog door de weersomstandig-
heden enigszins worden verbeterd. 
Een echte ommekeer in de vraag 
in het aardoliesegment valt volgens 
de CCR alleen te verwachten als de 
conjunctuur opnieuw sterk instort. 

Zo’n scenario leidt in de regel tot 
sterke daling van de aardolieprijs, 
waardoor de transportvraag een 
krachtige impuls krijgt. De CCR 
acht een scenario met een drastische 
omkeer van de trend de komende 
maanden echter zeer onwaarschijn-
lijk. De tankvaart moet daarom in het 
beste geval rekenen op een voortzet-
ting van de lichte stijging.
De chemische sector bevindt zich 
volgens de CCR, net als de droge-
ladingvaart, nog steeds in een in-
haalfase. De vervoersvraag van de 
chemische industrie trekt in 2010 
waarschijnlijk slechts langzaam aan, 
zodat het niveau van voor de crisis 
dit jaar nog niet wordt bereikt.

Capaciteit binnenvaart stijgt met 567.000 ton

Nieuwbouw belemmert vlot herstel
Door Erik van Huizen

De nieuwbouwgolf in de binnenvaart is een van 
de oorzaken van het langzame herstel in de bin-
nenvaart. Dat concludeert de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart (CCR) in haar laatste marktobser-
vatie. Vorig jaar werd de capaciteit in de binnen-
vaart met 567.000 ton uitgebreid. Dat was meer 
dan de in 2008 toegevoegde capaciteit.

CCR: ‘Binnenvaart heeft nog
twee moeilijke jaren te gaan’

DEN HELDER

Na een goed resultaat in 2009, 
ontwikkelt de Helderse haven 
zich ook in de eerste helft van 
2010 goed. Het is hiermee één 
van de weinige havens waar de 
negatieve effecten van de eco-
nomische crisis niet merkbaar 
zijn.

Het zijn vooral de logistieke activi-
teiten voor de offshore-industrie die 
voor dit goede resultaat zorgen.
Sinds 2006 maakt het aantal port-
calls van zeeschepen in Den Helder 
een gestage groei door. Dit aantal 
is van 2100 in dat jaar gestegen tot 
bijna 2600 in 2009.
De belangrijkste bijdrage hieraan 
is geleverd door de door logis-
tiek dienstverlener Peterson SBS 
gemanagede Southern North Sea 
(SNS) Pool, die met een vloot van 
14 bevoorradingsvaartuigen dage-
lijks vanuit Den Helder 130 vaste 
platformen en een aantal booreilan-
den en accommodatieplatformen 
bevoorraadt. Daarnaast doen ook 
regelmatig seismische vaartuigen 
en duikondersteuningsvaartuigen 
Den Helder aan om te proviande-
ren en te bunkeren en voor beman-
ningswisselingen. Tevens is de haven 
uitvalsbasis van de offshorevloot van 
Vroon Offshore Services en GloMar 
Shipmanagement.
Volgens de jongste havencijfers is 

• Het zijn vooral portcalls van bevoorradingsvaartuigen die een positief effect hebben op de havencijfers van Den Helder. (Foto PAS Publicaties)

Helderse 
haven blijft
goed op koers

het aantal portcalls van zeeschepen 
over de eerste helft van dit jaar met 
bijna 1300 nagenoeg gelijk aan het 
aantal over de eerste helft van 2009. 
Het aantal portcalls van schepen 
onder de 1500 gt is met circa 100 

afgenomen. Dit is echter volledig 
gecompenseerd door een stijging in 
de klasse tot 3000 gt, waarin met 
name bevoorraders opereren.
De overslag is met bijna 10% ge-
stegen tot bijna 187.000 ton. Den 

Helder is ook steeds meer in trek 
bij rederijen die zich met de rivier-
cruisevaart bezighouden. Deden 
over heel 2009 17 grote cruise-
schepen Den Helder aan, over de 
eerste helft van dit jaar waren dat 

er al 22. Daar staat tegenover een 
afname van portcalls door kleinere 
motorcharterschepen. De opbrengst 
aan haven- en kadegelden steeg met 
bijna 11% naar ruim 1,55 miljoen 
euro. (PAS)

ZOETERMEER
Het wegvervoer krijgt het steeds 
moeilijker. Meer dan de helft 
van de bedrijven (56%) in het 
wegtransport vindt de eigen fi-
nanciële positie niet sterk. Bijna 
een op de drie (29%) noemt de 
financiële situatie zelfs zwak tot 
zeer zwak. 
Wegvervoerdersorganisatie Trans-
port en Logistiek Nederland (TLN) 
spreekt in haar conjunctuurenquête 
over het tweede kwartaal van 2010 
dan ook over broos herstel. Ondanks 
de toenemende bedrijvigheid en ho-

gere omzetten, verslechtert de finan-
ciële positie van de wegtransporteurs. 
Toen de Nederlandse economie een 
jaar geleden nog middenin een re-
cessie zat, beoordeelde 47% van alle 
ondernemers zijn financiële positie 
nog als sterk tot zeer sterk, waarbij 
het bedrijf over voldoende cashflow 
en eigen vermogen beschikte. Dit per-
centage daalde in het tweede kwartaal 
tot 44%. Dit betekent dat 56% van alle 
ondernemers zijn financiële positie 

heeft zien verslechteren. Een aantal 
geeft ook aan dat de betalingstermijn 
steeds langer wordt en het daarnaast 
moeilijk is kredieten te krijgen. ‘Het 
wordt steeds moeilijker om de liquide 
geldstromen in balans te houden nu 
we veel kosten moeten voorschieten’, 
meldt een ondernemer.

Meer omzet
De stijgende trend in bedrijvigheid 
en omzet zet ook in het tweede kwar-

taal door. De vraag naar transport en 
andere logistieke diensten namen in 
het tweede kwartaal duidelijk toe. 
TLN spreekt echter van een broos 
herstel, omdat het sappelen blijft met 
de vrachtprijs die achterblijft in rela-
tie tot de stijgende kosten. Daardoor 
blijft ook het winstniveau achter.
Ondanks de sombere financiële po-
sities van de wegtransporteurs, meldt 
53% van de ondernemers meer te 
hebben omgezet, 12% meldt een 

lagere omzet. Eenderde van de on-
dernemers meldt een hogere winst 
en 22% een lagere winst.
De helft van de ondernemers meldt 
een stijging van de kosten. De stij-
gende dieselprijs is volgens 48% 
de grootste oorzaak, gevolgd door 
stijgende personeelskosten met 20% 
en kosten voor reparatie en onder-
houd vervoermaterieel met 17%. De 
dieselprijs is, vergeleken met het 
eerste kwartaal met 7% gestegen. 
Vergeleken met het tweede kwartaal 
2009 betaalt de transportondernemer 
18% meer. (EvH)

Broos herstel voor wegvervoerders

Aanvullingen & verbeteringen

In het artikel ‘Rent-a-Ship zoekt 
huurschepen’ van vorige week is een 
fout geslopen in de dagopbrengsten. 
Iedere schipper zal juichen bij een 
opbrengst van 1500 en 2000 euro 
per ton per dag, maar helaas, dat 
‘per ton’ had moeten worden weg-
gelaten.

Rent-a-Ship
vervolg van voorpagina

Smit zit 40 jaar in het vak en heeft 
eerder slechte tijden meegemaakt.  
‘In de jaren ‘70 en ‘80 waren er ook 
slechte periodes. Toen is Eurotour 
opgezet, iets vergelijkbaars. Maar 
dat heeft niet lang geduurd. Toen de 
prijzen aantrokken moesten schip-
pers bij Eurotour een tijd onder de 
marktprijzen blijven varen. Veel 
schippers gingen daar toen weg.’
Smit verwacht betere tarieven na de 
vakantie. ‘Dan komt er meer werk. 
Met laag water vliegen de prijzen 
dan omhoog, al blijft het voor hele 
grote schepen moeilijk. Die kunnen 
met lage waterstanden niet zover de 
rivier op.’
Smit pleit ervoor de markt zijn werk 
te laten doen. ‘Dan herstellen de prij-
zen vanzelf.’
De EUBO schat volgens een be-
vrachter de kantoorkosten veel te 
laag in. ‘Wij verhuren ook schepen 
en hebben daar veel werk aan. Je 
bent dagen aan het onderhandelen en 
contracten opstellen. Een bevrachter 
zet hier drie tot vijf schepen per dag 
weg, zoveel tijd neemt bellen en on-
derhandelen in beslag. Ik denk niet 
dat de EUBO dat met een paar man 
voor 200 schepen kan regelen. Je 
hebt ook hele goede computersyste-
men nodig om alle informatie over 
schepen, contacten en betalingen op 
te slaan. Ook dat vergt een flinke 
investering.’

NPRC positief
Het particuliere samenwerkingsver-
band NPRC juicht elke samenwer-
king toe die voor verbetering zorgt. 
‘Maar we sluiten ons niet aan bij 
Rent-a-Ship’, zegt NPRC-bestuurs-
lid Jan Kruisinga. ‘We hebben con-
tractuele verplichtingen en kunnen 
schepen niet stilleggen.’
Als tijdelijk extra schepen nodig 
zijn sluit Kruisinga niet uit die via 
de EUBO te huren. ‘Maar nu is dat 
niet aan de orde, we hebben moeite 
onze eigen leden aan de gang te hou-
den en wanneer er structureel meer 
werk komt nemen we weer nieuwe 
leden aan.’
De NPRC is in de crisis van de ja-
ren ’30 opgericht om belangen van 
schippers te behartigen en sluit ver-
voerscontracten af met grote verla-
ders. ‘Wij hebben nu een gevestigde 
positie op de markt.’
Kruisinga hoopt dat het de EUBO 
lukt. ‘Het is een ambitieus plan. Het 
staat of valt met de wil tot samen-
werking van de achterban. Schip-
pers kijken vaak alleen naar het 
eigen belang, maar samenwerking 
is nodig om voldoende tegenwicht 
te bieden.’ (HH)

HAARLEM

Scheepssloperij Treffers BV te 
Haarlem zegt aanzienlijke hin-
der te ondervinden van de nieu-
we zoutwaterdrempel die in 
de gerenoveerde Grote Sluis te 
Spaarndam tussen het Noord-
zeekanaal en het Rijnlandse 
boezemstelsel is aangebracht.

Bij de renovatie en verlenging van 
de Grote Sluis tussen oktober 2009 
en april 2010 is de drempel die 
indringing van zout water uit het 
Noordzeekanaal in het Rijnlandse 
boezemstelsel moet tegengaan van 
4,50 meter verhoogd naar 3,50 me-
ter. Volgens mededirecteur Gerrie 
Treffers van Scheepssloperij Treffers 
is het hierdoor moeilijker geworden 
om diepstekende vaartuigen naar 
het sloopbedrijf op het Haarlemse 
industriegebied Waarderpolder te 
brengen. ‘We moeten er steeds met 
de bok naartoe om diepgaande din-

gen te lichten. Daar hebben we een 
enorme strop aan. We hebben er veel 
meer werk aan om een diepgaand 
schip binnen te brengen.’
Treffers had de beheerder van de 
Grote Sluis, het hoogheemraadschap 
Rijnland, voorgesteld mee te betalen 
aan een beweegbare drempel, zoals 
die ook in andere sluizen bestaan. 
‘Maar daar wilden ze niets van ho-
ren, want alles was al in de planning. 
Ze hadden die drempel ook op de 
oude diepte kunnen laten zitten en 
de sluis korter kunnen houden. Ze 
hadden rekening met ons moeten 
houden. We zitten al ons leven lang 
in Haarlem.’
Opmerkelijk is dat in de bekend-
making van de renovatie werd 
volstaan met de mededeling dat 
er ‘maatregelen’ worden genomen 
om zoutindringing te beperken. Het 
verhogen van de drempel werd niet 
genoemd. (HHjr)

Zoutwaterdrempel Spaarnesluis 
dupeert scheepssloper Treffers

Twee gewonden bij
brand Maersk Tukang
BREMERHAVEN

Twee bemanningsleden van het 
containerschip Maersk Tukang 
zijn vorige week maandagmor-
gen gewond geraakt nadat aan 
boord brand was uitgebroken.

Het 330 meter lange schip lag in 
Bremerhaven toen de brand in de 
machinekamer ontstond. De slacht-
offers werden met brandwonden in 
het gezicht naar Reinkenheide zie-
kenhuis vervoerd. De bemanning 
van de Maersk Tukang slaagde er 
voor de komst van de brandweer in 
de brand te blussen. (BS)
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DIE GOEDE OUDE TIJD

Volop bedrijvigheid op deze foto uit 1947 van Tiel. 
De sleepboot vertrekt net met een volle baggerbak 
en voor de wal liggen twee schepen van Reederij van 
der Schuyt. Met paardentractie worden de goederen 

aan- en afgevoerd. Ook de beide loodsen zijn van 
Van der Schuyt. Het schip met de witte romp zou 
de Stad Tiel 1 of 2 geweest kunnen zijn. Wie kan 
ons verder helpen?

Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
3 augustus1940

Klippers, kof- en zeetjalken zeilden naar Hamburg en de 
Oostzee. Buitengaats lagen de vrachtprijzen hoger. Ook 
de robuuste klipperaak Actief voer vroeger naar Dene-
marken. Ze had een hoge akenkont en de fraaie, uit-
waaierende klipperkop werd van binnen met stringers 
versterkt. De meeste klipperaken zijn kleiner en voeren 
alleen binnenlands. De volle ronde kont gaf het schip 
meer draagvermogen dan een echte klipper en ruimte 
voor een paar kooien. Veel schippers kozen voor meer 
lading, dus verdienste, dan maar wat langzamer.

Hendrik Sap was een ambitieuze schipper en liet in 1909 de 
stevige klipperaak Twee Gebroeders bouwen op de werf van de 
oude Wolthuis in Kielwinderweer bij Hoogezand. Van blauw-
ijzer (staal ), 25,50 meter lang bij een holte van 1,88 meter, 
150 ton. De achterwand en het dak van de roef werden van 
vet grenenhout, zo bleef de afwijking van het kompas binnen 
de perken. De zeilen werden op de hand gehesen en op het 
voordek kwam nog een braadspil. Verder weten we weinig uit 
deze periode. Wel is de originele zeemeetbrief no. 737 bewaard 
gebleven. Maar gelukkig bouwde Jelle Hazenberg een prachtig 
en gedetailleerd model van deze klipperaak in opdracht van 
het Maritiem museum in Rotterdam.

Sleepschip
In 1921 stapte Hendrik Sap over op de Alpha, een Wad- en 
Sontvaarder met motor. Willem Woning kocht de klipperaak 
en noemde haar Actief. Er is nog en klein beetje informatie 
van een van zijn twee dochters, Fenny Woning. Zij bleef tot op 
hoge leeftijd in de roef wonen. Van haar twee broers, is er één 
verdronken en de ander stierf aan leukemie. In 1938 verdween 
het zeiltuig en het mastdek, de den werd doorgetrokken. Het 
werd een sleepschip, geld voor een motor was er niet. In 1970 
was het schip uitgevaren en lag in de Coolhaven in Rotterdam, 
vlak voor de Parksluizen. In de stuurboordzij zit nog een lange 
deuk door alle schepen, die er op aanlegden.
‘Ik deed LTS Elektrotechniek in Delft en daarna volgde ik  

avondcursussen’, vertelt Nico van der List. ‘Ik werkte als elek-
tricien in Den Haag. Een schip leek me wel wat. Elke week 
ploos ik de kleine advertenties in de Schuttevaer uit en ik had 
al een oogje op de klipperaak Actief. Maar Andries Eleveld 
was me voor. Hij sleepte het schip uit de Coolhaven naar de 
werf van Jan van Grevenstein in Krimpen. Het casco bleek nog 
goed, 5 á 6 streep. Hij wilde er een weekendschip van maken 
en legde haar in de Sliksloot. Toch wilde hij er alweer snel 
vanaf, maar zijn vraagprijs was te hoog. Ik mocht met mijn 
hamer het ijzer keuren en wist dat de prijs zou zakken als ik 
er doorheen sloeg. Dus haalde ik flink uit en sloeg gaten in de 
bodem van het herft en de vloer van de roef. Ook in de boeiing 
achter, dat gat zit er nu nog.’

Oude Haven
‘We brachten het schip naar Delft. Daar mocht het natuurlijk 
niet blijven liggen, maar intussen zaten we gelukkig vast in het 

ijs. Ik hoorde, dat er op de werf 
in Krimpen nog een schroefas 
en koker waren blijven liggen, 
dus die haalde ik snel op. Sa-
men met mijn vriendin Petra 
Steijger begonnen we alle 
smurrie en ladingresten weg 
te scheppen. Andries Eleveld 
had er nog een nieuwe buik-
denning ingelegd en de luiken 
waren nog redelijk. Eerst heb 
ik de roef voorzichtig opgeme-
ten, slopen hoefde nauwelijks, 
het ijzer hing alleen nog op 
het grondhout van de betim-
mering aan elkaar.
‘De Oude Haven in Rotterdam 
was eerst een vrijhaven en werd 
ontruimd. Er omheen was nog 
een kale vlakte. Dankzij de 
steun van mensen als Pieter 
van Empelen, directeur van 
het Maritiem Museum, Peter 
Kluytenaar en Ko Blok, een 
grote bouwondernemer, kwam 

er de eerste museumhaven. De vloot uit Delft, Bart en Kee 
Vermeer met de Bieschbosaak Nieuwe Zorg, Wim Mendelts 
met zijn tjalk Eems  en Rein en Cokky Schuddeboom wer-
den de eerste liggers. In 1985 voeren wij ook naar de Oude 
Haven. De werf Koningspoort was toen al ingericht met de 
rails, hellingwagens en lieren van scheepswerf Barkmeijer in 
Groningen.’

Eerste motor
‘Heel 1986 ben ik beziggeweest met de inbouw van de eerste 
motor in de Actief, een DAF 575. We hadden overdag ons werk, 
veel moest in de weekenden. Onze eerste tocht op de motor ging 
natuurlijk naar Delft om onze familie en vrienden een varende 
Actief te showen. We hebben het model van Hazenberg van 
ons schip heel vaak bekeken, maar aan de klinkgaten, littekens 
op dek ontdekten we toch, dat niet alles klopte. Zo moet de 
mastkoker vrij op het mastdek hebben gestaan. De sporen op 
het schip werden beslissend.’
‘Ik werkte als groepsleidster met geestelijk gehandicapten, 
maar al gauw kon ik ook lassen’, gaat Petra Steijger verder. ‘Nu 
zouden we geklonken hebben, maar dat deden we toen nog niet. 
De roef heeft weer een mooi houten dak en achterschild. We 
hebben de vloer wat laten zakken vanwege de stahoogte, maar 
de betimmering, de kastjes en de panelen van de deurtjes zijn 
allemaal in de oude stijl. We hebben er 10 jaar in gewoond.
‘Mijn broer werkte in Zwitserland en kon aan bomen komen. 
We hebben 11 stammen opgehaald en heel wat Rotterdamse 
schepen varen nu met Zwitsers rondhout. Na twee jaar inwateren 
hebben we onze mast geschaafd. De mastkoker hebben we wel 
geklonken. De moderne ankerlier konden we ruilen, een oud 

eiken braadspil bleek nog goed, alleen de wangen hebben we 
nieuw gemaakt. In 1996 was het schip van buiten af en zijn 
we in Schiedam gaan liggen.’

‘LVBHB rigide’
Nico: ‘De klipperaak is naar ons idee weer zo goed als origineel. 
Alleen buiten, bij de toegang naar de machinekamer, zijn we van 
het origineel afgeweken, het schip heeft immers tot 1986 nooit 
een motor gehad. Inmiddels hebben we ook het ruim ingetim-
merd. Dat moest ook wel, want we hebben nu twee kinderen. 
Petra werkt inmiddels als beleidsmedewerkster bij de gemeente 
Rotterdam en ik heb hier aan de Lange Haven een winkeltje en 
groothandel in alle soorten olielampen. Daardoor hebben we 
het druk en het varen schiet er nu helaas vaak bij in.
‘Het beleid van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het 
Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) en het Register van Va-
rende Monumenten vinden we te rigide, we voelen ons er niet 
meer thuis. Je zou eens moeten weten wat ze met monumentale 
gebouwen allemaal uithalen. We houden alle veiligheidsei-
sen in de gaten, voor de kinderen en hier bij Schiedam is het 
druk met binnenvaart en zeeschepen. Van buiten is de Actief 
weer bijna net zoals in 1909, gerestaureerd naar de kennis die 
we toen hadden, van binnen hebben we onze eigen fantasie 
losgelaten.’

Scheepsgegevens
Klipperaak Actief. In 1909 gebouwd op de werf van Wolthuis in 
Kielwinderweer. Lengte: 25,52 meter. Breedte: 5,03 meter. Diepgang: 
0,80 meter. Grootzeil: 133 m2. Fok: 30 m2. Kluiver: 20 m2. Motor: 
DAF 575, 85 pk.

• Tijdelijk in de Sliksloot, nadat de klipperaak jarenlang had liggen verkommeren in de Cool-
haven bij de Parksluizen. (Fotocollectie Nico van der List)

Klipperaak Actief
Door Hajo Olij

• De Actief heeft een ligplaats in de Lange Haven van Schiedam. (Foto Hajo Olij)

Deel 457
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

Dankzij, of ondanks de Gate heersen 
in de top van de IFKS-skûtsjevloot 
dit seizoen een aantal nieuwe schip-
pers. Ze zijn getergd en hebben toch 
weer kapitalen geïnvesteerd. Jelle 
Talsma, debuterend kampioen 2009, 
liet in mei bij Lemmer Ahoy al zien 
dat het legendarische skûtsje De 
Poep nog razendsnel is. Alle ogen 
zijn gericht op de naaste concur-
renten Siebo Zijsling, de gebroeders 
Los en outsider Kees Jonker.
Het zijn economisch barre tijden 
voor de IFKS. Menig skûtsje-ei-
genaar heeft moeite om het schip 
financieel op orde te houden. Nota 
bene treedt hoofdsponsor Pro Sport 
uit Hilversum vanaf 2011 terug. De 

IFKS-organisatie raakt financieel 
in het nauw en ontwikkelt op eigen 
kracht nieuwe vormen van bedrijfs-
zeilen. Vanaf 19 augustus zal de 
IFKS zich op Sail Amsterdam dage-
lijks met bedrijfszeilen presenteren, 
ter hoogte van het Java- eiland.

Mentale druk
Sommige schippers relativeren 
de baten van het bedrijfszeilen en 
verwachten meer inkomsten te kun-
nen genereren uit hoger startgeld. 
De aanwas is immers groot. Het 
IFKS-kampioenschap wordt dit 
jaar door een armada van 63 skût-
sjes gevaren. De titel is meer dan 
een erekwestie.

Hoewel hij afgelopen jaar pas in de 
laatste meters voor de finish de titel 
daadwerkelijk binnenhaalde, leek 
skûtsje De Poep (De Jonge Jan) van 
Jelle Talsma (Warten) met afstand de 
snelste. Maar Talsma is een gevoelig 
mens. Zal hij mentaal de torenhoge 
favorietenrol kunnen dragen? Nie-
mand zal hem sparen.
De gebroeders Los (It Heidenskip) 
spelen het hard en zijn berucht om 
het onbeschroomd wapperen met de 
protestvlag. Debutant Kees Jonker 
(Woudsend) in de grote A- Klasse is 
juist geen protesteerder, maar bleek 
voorheen in de klasse a-klein een 
bloedlinke tacticus. Een deel van zijn 
succesvolle bemanning is trouwens 
afgesplitst en komt aan de start in de 
C-klasse. Kijkend naar hun geslaagd 
debuut bij Lemmer Ahoy, grijpen ze 
in C waarschijnlijk direct de titel.
Siebo Zijsling (IJlst) draagt in de 
grote A-Klasse met zich mee dat 
hij al een paar keer net niet de titel 
won, als gevolg van steeds één hele 
slechte zeildag. Hij is één van die 
uiterst getergde roergangers. Zonder 
een slechte zeildag is hij terstond 
favoriet en bijna iedereen gunt het 
deze sportieve schipper.
Eerdere notoire kampioenen als 
Eelke Dijkstra en Jacob Huisman 
zien we niet meer terug in de IFKS. 

Ze kozen andere uitdagingen en 
zeilden afgelopen jaar roemloos 
hun laatste rondjes, een publieks-
wissel zat er niet meer in. Voor Sieb 
Meijer (Franeker) al helemaal niet, 
die degradeerde verrassend.
Terug van weggeweest is Freddy 
van der Heide. Na een paar jaar 
pauze promoveerde hij zichzelf in 
enkele jaren  weer terug in de grote 
A-Klasse. Ter bemoediging heeft hij 
zijn Grouster skûtsje Drie Gebroe-
ders afgelopen winter nog een halve 
meter verlengd.

Tracking & Tracing
De IFKS-wedstrijden in de grote A-
Klasse zullen net als vorig jaar weer 
op de website www.ifks.nl digitaal 
te volgen zijn via de GPS-trans-
ponders. Dit Tracking & Tracing-
systeem is intussen omarmd door 
de beide skûtsje-organisaties SKS 
en IFKS. Zo kan wereldwijd worden 
gevolgd hoe de skûtsjeschippers wel 
of niet gelukkige keuzes maken in 
de gate-zeilerij.

• Jelle Talsma (links) is regerend 
kampioen in de A-klasse. (Foto 
Marten Sandburg/Penn Commu-
nicatie)

Skûtsjevloot IFKS verwenst en prijst de ‘Gate’

Aan de top heersen nieuwe schippers

Door Klaas Jansma

De traditionele zeilroutes kwamen afgelopen jaar 
bij het IFKS-skûtsjesilen op de helling en het Gate-
zeilen werd ingevoerd. Niet iedere skûtsjeschipper 
kon met meer ruimte voor tactiek uit de voeten. 
De Gate werd geprezen en verwenst. Enkele oude 
kampioenen zijn dit jaar bij de IFKS verdwenen, in 
de vloot ontstond een nieuwe dynamiek.

‘Kan Jelle Talsma de
favorietenrol dragen?’

• Tijdens de openingswedstrijd op het IJsselmeer bij Hindeloopen maakten de IFKS-schippers kennis met het 
‘Gate’-zeilen. Bij de lage ton kon men kiezen uit twee boeien. De gebroeders Los (rechts), kiezen de stuur-
boordsboei, Sieb Meijer van de Jonge Jasper de bakboordsboei. (Archieffoto’s Marten Sandburg/Penn Com-
municatie)
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In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd nog veel 
gesleuteld aan het basisconcept van de verbran-
dingsmotor. Niet iedereen was het erover eens dat 
de bekende cilinder, zuiger, zuigerstang en krukas 
de ultieme oplossingen waren voor een motor. Ook 
het feit dat een viertakt motor maar eens in de vier 
slagen wordt aangedreven en daardoor een zwaar 
vliegwiel nodig heeft, was velen, onder wie Russel 
Bourke, een doorn in het oog. De verbrandingsmotor 
moest eenvoudiger kunnen en Bourke besteedde 12 
jaar van zijn leven om zijn ‘eentaktmotor’ te ontwik-
kelen.

Spijtig voor hem is dat het uiteindelijk geen eentaktmotor 
werd, maar dat zijn vinding tegenwoordig wordt omschreven 
als een ‘tweetaktboxermotor met vast gekoppelde zuigers’. 
Desondanks is het een opmerkelijk project geweest dat 
bovendien een succesvol resultaat heeft opgeleverd. De 
Bourke-motor is een lichtgewicht machine met als grootste 
voordeel dat het maar twee bewegende delen kent. In grote 
lijnen bestaat de motor uit twee cilinders die met hun voe-
ten naar elkaar zijn gericht. Tussen beide cilindervoeten 
bevindt zich het carter. Opvallend is, dat beide zuigers 
met een vaste zuigerstang aan elkaar verbonden zijn. De 
zuigers gaan dus gezamenlijk heen en weer. Dat houdt in 
dat zij om de beurt rondom het bovenste dode punt een 
ontbranding meemaken. Per zuiger bekeken ondervindt 
deze een neergaande kracht door ontbranding in de eigen 
cilinder en een opwaartse kracht door ontbranding in de 
tegenoverliggende cilinder. Dat was de reden waarom 
Bourke van een eentaktmotor sprak, maar zijn aanname 
was onjuist, want in het verschijnsel twee- of viertakt 
worden geen andere cilinders betrokken.

Kruk-sleufoverbrenging
Wat overbleef is de eenvoud van zijn constructie. Hij maakte 
geen gebruik van kleppen, maar voerde het brandstof-lucht-
mengsel via het carter en spoelpoorten toe. Hij gebruikte 
ook geen bougies, maar verhoogde de compressie, zodat 
de brandstof spontaan tot ontbranding kwam. De brand-
stof werd met een overmaat aan lucht toegevoerd om de 
verbranding lang uit te stellen en ook om de temperatuur 
laag te houden. De uitlaat was dan ook opvallend koel. 
Daaruit concludeerde Bourke dat het rendement wel erg 
hoog moest zijn, maar ook daarin vergiste hij zich.
Het rendement van een verbrandingsmotor wordt gegeven 
door de hoogste en laagste temperatuur waarmee hij werkt. 
In de praktijk is dat de temperatuur in de verbrandings-
ruimte en de temperatuur van de buitenlucht of koelwater. 

En juist de temperatuur van de verbranding bleef bij deze 
motor erg laag.
Zonder meer ingenieus was de oplossing om de heen en 
weergaande beweging van het zuigerpaar om te zetten 
in een rotatie en wel met zo weinig mogelijk bewegende 
delen. Hiervoor maakte Bourke halverwege de starre krukas 
een dubbelzijdige verbreding met hierin een liggend gat 
waarin een pen heen en weer kon glijden. In het Engels 
heet zo’n verbinding een Scotch Yoke en in het Nederlands 
een kruk-sleufoverbrenging. Het is een glijdende krukas 
die vaker in omgekeerde werking voorkomt, namelijk daar 
waar een roterende beweging in een heen- en weergaande 
moet worden omgezet. Dan wordt aan de aandrijvende as 
een excentrische pin geplaatst die door een parallelle sleuf 
van constante breedte kan bewegen. In de sleufrichting kan 
de pin vrij bewegen, maar in de richting loodrecht erop 
neemt de pin de gehele constructie mee omhoog en omlaag. 
Dit middel wordt zelden gebruikt om rotaties te maken 
omdat de krachten vrij hoog zijn en de slijtage navenant. 
Het doet denken aan een wormwiel dat meestal als reductor 

en zelden als toerentalverho-
ger wordt gebruikt. Dankzij 
de glijdende krukas bevat de 
Bourke-motor uiteindelijk 
maar twee bewegende delen: 
het gekoppelde zuigerpaar en 
de uitgaande as.

Afdichting
Veel aandacht moet worden 
besteed aan de afdichting van 
de krukas onder elke cilinder. 
Onder de zuiger moet name-
lijk een hermetisch afgesloten 
kamer ontstaan waarin het 
brandstof/lucht-mengsel kan 
worden opgezogen bij de op-
waartse gang van de zuiger en 
via de spoelpoorten naar de 
cilinder kan worden geperst bij 
de neerwaartse gang. Zonder 
deze afdichtingen rond de 
krukas zou dit opzuigen en 
wegpersen niet mogelijk zijn 
omdat de ruimte tussen de 
twee zuigers door de starre 
verbinding van constante af-
meting zou blijven en slechts 
heen en weer geschoven zou 
worden tijdens de slagen van de motor.
Uiteindelijk leverde het ontwerp een bruikbaar concept 
op, dat evenwel maar een matig rendement had. Zoals 
bij alle tweetaktmotoren kon een deel van de inkomende 
brandstof zonder verbranding naar de uitgangspoorten 
floepen, zonder enige bijdrage aan de mechanische as-
krachten te leveren. 

als het werkt...
           dan werkt het zo:

De Bourke-motor

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• Op deze doorsnede is te zien dat de Bourke-motor geen 
normale krukas heeft, maar een schijf met een sleuf die 
een daarin glijdend en uitgebalanceerd rollager in de 
rondte duwt.

• Hoewel de Bourke-motor ontworpen was om te dieselen 
en dus zonder bougies toekon, is hier een uitvoering met 
bougies te zien, die uit een buitenboordmotor afkomstig 
is en van een haakse as-overbrenging en startpoelie is 
voorzien.

techniek

Hamworthy is fabrikant van het 
Sedinox ballastwater-behandelings-
systeem. Dit systeem kan tot maxi-
maal 1000 kubieke meter per uur per 
pomp behandelen. Dat is volgens 
Rees de grootste capaciteit van alle 
systemen die momenteel beschik-
baar zijn. Maar zware-ladingschepen 
werken vaak met pompsnelheden 

van 5000 tot 14.000 m³/h. ‘Behande-
ling bij een pompsnelheid van 5000 
m³/h is theoretisch mogelijk, maar 
voorlopig nog voorbij de praktische 
realiteit’, zegt Rees. ‘We proberen 
de capaciteiten van de behandelings-
systemen natuurlijk wel steeds gro-
ter te maken, maar vooralsnog zijn 
dergelijke capaciteiten een probleem 
voor de industrie.’

Deepsea-schepen
Volgens de Koninklijke Vereniging 
van Nederlandse Reders (KVNR) 
concentreert de nieuwe regelgeving 
van International Maritime Organi-
zation (IMO), die ballastwaterzui-

vering voorschrijft, zich vooral op 
deepsea-schepen, wat het merendeel 
van de wereldvloot beslaat. ‘De 
Nederlandse vloot wijkt hier sterk 
van af. ‘60% van onze vloot bestaat 
uit shortsea-schepen. Daarnaast is 
Nederland erg actief in nichemark-
ten zoals zware-lift, zware-lading-
transport, bagger en berging. Voor 

deze schepen is het voldoen aan het 
verdrag een extra grote uitdaging’, 
zegt Theo Vollaard, stafmedewerker 
Innovatie en Operationele Zaken bij 
de KVNR.
Woordvoerster Claudia van Andel 
van de sleep- en bergingsconcern 
Smit, bevestigt dit. ‘De huidige be-
handelingssystemen zijn ontwikkeld 
op basis van bemande schepen met 
voldoende mechanisch en elektrisch 
vermogen en voorzien van ballast-
leidingsystemen en een beperkte 
ballastcapaciteit. Maar onze barges 
ballasten door middel van zwaarte-
kracht. Zij hebben geen ballastlei-
dingsysteem, geen pompcapaciteit 

en vaak ook geen vermogen.’
Rinus Haakman, Fleet Supervisor 
van Dockwise, verwacht niettemin 
dat het een kwestie van tijd is, voor-
dat ook voor deze schepen een oplos-

sing is gevonden. ‘Deze regelgeving 
is nog heel nieuw. De fabrikanten 
en leveranciers richten zich nog 
heel sterk op de normale schepen, 
zeg maar 99% van de wereldvloot. 

Het is voor hen nog niet interessant 
genoeg om naar ons type schepen 
te kijken. Maar nu de verplichting 
van deze systemen eraan komt, zul-
len er fabrikanten zijn die hier toch 
een markt in zien en zal de ontwik-
keling van behandelingssystemen 
voor afwijkende schepen ook op 
gang komen.’

Verschillende proce ssen
De huidige ballastwater-behande-
lingssystemen kunnen werken vol-
gens drie processen: mechanisch, 
fysisch en chemisch. Per proces zijn 
er meerdere mogelijkheden voor be-
handeling. Zo kan de mechanische 
behandeling van ballastwater op 
drie manieren worden uitgevoerd, 
namelijk via filtratie, cyclonische 
separatie of elektromechanische se-
paratie. Bij filtratie worden sediment 
en deeltjes door middel van disk- en 
schermfilters tijdens de ballastin-
name verwijderd. Deze filters zijn 
vaak zelfreinigend, de uitgefilterde 
afvalstroom wordt direct weer ge-
loosd. Nadelen van filtratie zijn de 
drukvervallen, die vrij groot kunnen 
zijn en de door de weerstand van 
de filters gereduceerde stroomsnel-
heid.
Bij cyclonische separatie worden de 
vaste deeltjes met behulp van centri-
fugaalkrachten uit het ballastwater 
geslingerd. De centrifuge - denk aan 
een olieseparator - verwijdert alleen 
die deeltjes die een groter soortelijk 
gewicht hebben dan water.
Elektromechanische separatie wordt 
verkregen door vlokjes, die zich aan 
organismen en sediment hechten, in 
het ballastwater te injecteren. Met 
behulp van magnetische separatie 
en filtratie worden de vlokjes, en 
daarmee de deeltjes, vervolgens uit 
het water verwijderd.

Desinfectiemethode
Ook voor de fysische behandeling 
geldt dat deze met drie verschil-

• Het Sedinox ballastwater-behandelingssysteem is een tweeledig systeem 
waarbij mechanische filtratie wordt gecombineerd met een elektrolytische 
cel. Het grootste systeem kan maximaal 1000 kuub per uur verwerken. 
(Illustratie Hamworthy)

‘Geschikte systemen kunnen nog jaren op zich laten wachten’

Nieuwe technieken nodig voor zuivering
van grote hoeveelheden ballastwater
Door Tobias Pieffers

Er zullen niet snel oplossingen worden gevonden 
om zware-ladingschepen van ballastwater-behan-
delingssystemen te voorzien. Dat zegt woordvoer-
ster Clare Rees van de Britse fabrikant Hamworthy. 
‘Om zulke grote capaciteiten ballastwater te ver-
werken zijn systemen met andere technische op-
lossingen nodig dan die nu beschikbaar zijn. Het 
kan nog jaren duren voordat zulke systemen op de 
markt komen.’

‘5000 kuub per uur is
theoretisch mogelijk’

ISTANBOEL

Bureau Veritas certificeert drie 
varende elektriciteitscentrales. 
Het betreft op de Turkse Sedef 
Shipyard omgebouwde Pana-
maxen. In de ruimen van de 
bulkcarriers komen dual fuel 
generatoren te staan van MAN 
Diesel.

De generatoren kunnen op zware 
stookolie en op aardgas draaien. Het 
aardgas wordt vanaf de wal geleverd. 
Wanneer de levering wordt onder-
broken schakelen de generatoren 
over op stookolie. De ‘powersche-
pen’ zijn ontwikkeld en gefinancierd 
door de Turkse Karadeniz Powership 
Company. 
Het eerste schip is intussen in ge-
bruik genomen. Het heeft een ver-
mogen van 144 megawatt, de twee 
andere krijgen vermogens van 180 
en 220 MW. De schepen krijgen van 
Veritas de notatie Special Service 
Power Plant.
Een verschil met eerder gebouwde 
powerschepen en powerbarges is 
dat de nu omgebouwde schepen 
beschikken over een eigen voortstu-
wing. De meeste andere powersche-
pen moeten naar hun bestemmingen 
worden gesleept.
De schepen worden verhuurd aan 
bedrijven en overheden in landen 
met elektriciteitstekorten en on-
betrouwbare elektriciteitsnetten in 
diverse gebieden, zoals India, Afrika 
en het Midden Oosten.
Wereldwijd draaien er zeker 60 
drijvende elektriciteitscentrales, met 
een gezamenlijk vermogen van 4 
GW. De grootste is een 220 MW 
powerschip in de Indiase havenstad 
Mangalore, ontworpen door Waller 
Marine. Dat bedrijf ontwerpt nu een 
drijvende 520 MW centrale voor de 
stad New York.
Het Russische OPK bouwt een drij-
vende kerncentrale met een capa-
citeit van 70 MW, die het noorden 
van Rusland van energie en warmte 
moet gaan voorzien.
‘Er zijn veel gebieden in de wereld 
waar flexibel inzetbare drijvende 
krachtcentrales een groot verschil 
maken’, zegt Kerim Kiper, direc-
teur van Veritas in Turkije. ‘Wij 
verwachten dat er in de toekomst 
nog veel meer powerschepen worden 
gebouwd. (HH)

www.wallermarine.com

Miljardentekort
HSH Nordbank
HAMBURG

De HSH Nordbank in Hamburg 
heeft volgens ingewijden op-
nieuw financiële problemen.

Het Duitse Manager Magazin meldt 
dat het daarbij om zes miljard dollar 
gaat. Oorzaak voor het tekort is de 
gestegen behoefte aan geld bij de 
hoofdzakelijk in dollars afgesloten 
scheepshypotheken. Naar het schijnt 
is een gang naar het reddingsfonds 
Sofin onvermijdelijk. Sinds de uit-
braak van de financiële crisis kan de 
HSH Nordbank haar hypotheken niet 
meer tegen acceptabele condities 
in dollars herfinancieren. Daarom 
moest de bank dat met euro’s doen en 
deze dan via kortlopende Swaphan-
del in dollars wisselen. In verband 
met de dalende koers van de euro 
had de HSH Nordbank steeds meer 
kapitaal nodig om de scheepsport-
folio te dekken. De bank verklaarde 
daarentegen geen problemen te heb-
ben. Wel staat vast dat zij geen kans 
ziet de Luxemburgse private-ban-
kingdivisie te verkopen om zo aan 
vers kapitaal te komen.(MP) 

Door Justin Gleissner

MECHELEN

Innovative Inland Navigation 
(Inlanav), zo heet een nieuw Eu-
ropees project dat onlangs werd 
gepresenteerd op de Dijle in het 
Vlaamse Mechelen. Bedoeling 
is het vervoer op de kleine wa-
terwegen te optimaliseren en te 
stimuleren via nieuwe technolo-
gieën en logistieke concepten. 
Het is een vervolg op het Ecswa 
of Waterslag-project waarbij 
men twee Kempenaars koppel-
de, die wel autonoom door de 
sluizen kunnen varen.

Het project mikt daarbij vooral op 
de kleine waterwegen (Klasse II) 
die belangrijke internationale cen-
tra met elkaar verbinden en dus een 
groot economisch potentieel hebben. 
Inlanav heeft de ontwikkeling op het 
oog van een vloot kleine duwverban-
den bestaande uit twee gekoppelde 
motorschepen (spitsen en Kempe-
naars), die nieuwe marktsegmenten, 
zoals het vervoer van palets en big 
bags kan vervoeren. De ‘pousseurs’ 
kunnen een gemiddelde capaciteit 
bereiken van circa 400 big bags of 

meer dan 340 europallets (in twee 
lagen), wat overeenkomt met circa 
44 vrachtwagens.
De koppelverbanden zouden bo-
vendien met een kleine hijskraan 
kunnen worden uitgerust, zodat ze 
zelfstandig kunnen laden en los-
sen. Het resultaat hiervan is dat de 
vervoerscapaciteit verdubbelt en de 
overslagkosten worden verlaagd. 
Het concept biedt oplossingen aan 
verladers om hun transporten over 
te hevelen naar de binnenvaart zon-
der te hoeven investeren in laad- en 
losinstallaties.

Robotschepen
Inlanav richt zich ook op een volgen-
de generatie kleine binnenschepen, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op 
technologische innovaties zoals het 
gebruik van nieuwe materialen en 
nieuwe logistieke concepten. Hierbij 
wordt gedacht aan duwbakken die 
door elektromotoren worden aange-
dreven, maar ook wordt gestudeerd 

op automatisch geleide binnensche-
pen zonder bemanningsverblijven. 
In combinatie met lichte composiet 
bouwmaterialen zou hiermee een 
aanzienlijk grotere laadcapaciteit 
kunnen worden gerealiseerd.
Om de internationale exploitatie van 
deze gekoppelde schepen te stimule-
ren, is harmonisering en aanpassing 
van de Europese bemanningsregels 
nodig, wat eveneens een doelstelling 
is van het project. In eerste instantie 
zal Inlanav de afwijkingen in de na-
tionale regelgevingen inventariseren. 
Die inventarisatie zal worden ge-
bruikt als basis voor het pleidooi bij 
de Belgische, Franse en Nederlandse 
verkeersministeries, maar ook bij de 
Europese Commissie en de CCR om 
de bemannings- en exploitatieregels 
op elkaar af te stemmen.

Ontwerpen
Het Ecswa- of Waterslagproject 
toonde eerder al de haalbaarheid aan 
van gekoppelde binnenschepen op 

kleine vaarwegen. Op drie fronten 
wordt er nu verder aan gewerkt. 
Zo ontwikkelt de Universiteit Ant-
werpen (Departement Transport en 
Ruimtelijke Economie), konvooien 
waarbij duwbakken van de grootte 
van een Kempenaar worden gekop-
peld en geduwd door een duwboot. 
De duwbakken kunnen autonoom 
manoeuvreren met behulp van elek-
tromotoren.
Research Small Barges BV stelt 
de Q-barge voor, een nieuw type 
standaardschip zonder woonruimte 
en met 20 tot 25% meer laadruimte. 
Dit schip beschikt over een com-
putergestuurd navigatiesysteem en 
een geautomatiseerd laad- en lossy-
steem. Daarnaast wordt de Q-barge 
gedeeltelijk gebouwd met nieuwe 
materialen. Op grotere vaarwegen 
kunnen twee tot vier Q-barges wor-
den gekoppeld.
Schipco BV is een project uitgaande 
van een spits gemaakt van compo-
sietmateriaal en uitgerust met een 

eigen aandrijving. Deze schepen 
zouden vooral worden ingezet voor 
het vervoer vanuit de zeehavens naar 
Frankrijk. Bedoeling is dat ze ge-
koppeld varen op de grote water-
wegen en nadien autonoom kunnen 
worden ingezet op de kleine Franse 
kanalen.
Publieke en private partners uit 
Nederland, Frankrijk en België 
(Vlaanderen) zetten samen hun 
schouders onder dit transregionale 
project dat de steun krijgt van het 
Europese programma Interreg IVB 
Noordwest-Europa en waarvoor  een 
budget beschikbaar is van in totaal 
960.000 euro. De helft daarvan 
wordt ingebracht door Interreg. 
Het Inlanav-project zelf loopt tot 
juni 2012.

www.inlanav.eu

• Inlanav is het vervolg op het 
Waterslag-project, waarbij proe-

ven werden gedaan met gekop-
pelde Kempenaars. 

(Foto Justin Gleissner)

Nieuw Europees project Innovative Inland Navigation

Ontwikkeling klein schip in volgende fase

Veritas certificeert 
drie krachtcentrales

Schelde Conferentie
TERNEUZEN

Management Producties orga-
niseert vrijdag 24 september in 
het Schelde Theater te Terneu-
zen de vierde Schelde Confe-
rentie over de toekomst van de 
Scheldehavens.

Thema is ‘nieuwe verbindingen, 
nieuwe kansen’. Sprekers zijn on-
der anderen Thierry Vanelslander, 
transporteconoom en wetenschap-
pelijk directeur Steunpunt Goede-
renstromen aan de universiteit van 
Antwerpen, Daan Schalck, directeur-
generaal van de haven van Gent, Da-
vid Moolenburgh, plaatsvervangend 
directeur van Zeeland Seaports en de 
Antwerpse BASF bestuurder en Es-
senscia voorzitter Wouter van Geest. 
Zij komen met concrete voorstellen 
om de havens te versterken en te laten 
groeien. Na de middagpauze is er 
aandacht voor de toekomstige Seine-
Scheldeverbinding en voor duurzame 
logistiek. De conferentie duurt van 12 
tot 18 uur. Deelnamekosten, inclusief 
lunch en consumpties, bedragen 495 
euro. (HH)

www.managementproducties.com

lende methoden kan worden uitge-
voerd. Bij UV-straling worden de 
cellen van de organismen kapot-
gemaakt, waardoor de organismen 
sterven. De effectiviteit van UV-
straling hangt af van de troebel-
heid van het water. Een te grote 
concentratie aan organismen kan 
stralingsdoorlating van de UV-
straling verminderen, waardoor 
de kans dat niet alle organismen 
worden gedood toeneemt. 
Een andere mogelijkheid voor fy-
sische desinfectie is ‘cavitatie en 
ultrasounding’. Hierbij worden 
venturi-pijpen gebruikt om ca-
vitatiebubbels in het water op te 
wekken. Door de bubbels te laten 
ontploffen ontstaan geluidsgolven 
met zeer hoge frequenties, waardoor 
de celwanden van de organismen 
kapotscheuren en de beestjes ster-
ven.
Laatste fysische mogelijkheid is 
de verwijdering van zuurstof uit 
het ballastwater. De zuurstof wordt 
hierbij vervangen door bijvoorbeeld 
stikstof. Verwijdering van zuurstof 
doodt niet alleen de aerobe organis-
men, maar helpt ook tegen corrosie 
in de leidingsystemen. Nadeel is, 
dat het langere tijd duurt voordat 
de organismen onschadelijk zijn 
gemaakt.

Ontsmettingsmiddel
Chemische behandeling kan door 
het gebruik van biociden. Er wordt 
dan een ontsmettingsmiddel (bij-
voorbeeld chloor) in het ballastwater 
geïnjecteerd om de organismen te 
doden.

Een andere toepassing van het 
chemisch proces is elektrolytische 
chlorering. Hierbij wordt een elek-
trische stroom op het ballastwater 
gezet in een elektrolytische kamer, 
waardoor elektrochemische oxidatie 
optreedt. Ook dit is dodelijk voor 
kleine organismen.
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In de droge-ladingmarkt hebben vooral de capesizers het moeilijk. 
Oude capesizers van begin jaren ‘80 gaan naar de slopers, maar met 
gemiddeld drie tot vier nieuwe capesizers per week die dit jaar in de 
vaart kwamen is het dweilen met de kraan open. De Graceful Madonna 
(180.000 dwt, 2010) werd gecharterd oplevering West-Europa voor 
een Atlantische rondreis, teruglevering West-Europa voor $ 12.500 
per dag, de Cape Kestrel (161.475 dwt, 1993) oplevering Singapore, 
via Brazilië, teruglevering Singapore/Japan voor $ 12.000 per dag 
plus een ballastbonus van $ 340.000.
De Chinese voorraad ijzererts is nog groot en het lijkt erop dat de 
Chinese import van nog wel even op een laag pitje blijft. Hierdoor is 
de congestie in zowel laad- als loshavens verminderd, zodat de ligtijden 
zijn verkort en er meer capesizers vrij kwamen.
Voor de panamaxen is de situatie minder dramatisch, maar ook voor 
dit type schip is het grote aantal schepen dat nog in de vaart gaat 
komen een bedreiging voor herstel van de markt. De werven heb-
ben de prijzen voor nieuwbouwschepen flink verlaagd. Het bestellen 
van schepen gaat dan ook vrolijk door. China is Zuid-Korea inmid-
dels als scheepsbouwland gepasseerd en is nu de grootste. Het valt 
te betwijfelen of de markt daar blij mee moet zijn. Staatsbedrijven 

kunnen behoorlijk marktverstorend handelen. Protectie van nationale 
werven door landen als Brazilië, Rusland, India en uiteraard China, 
bevorderen natuurlijk niet een open markt met vrije concurrentie. 
Zelfs de denktank van de Chinese overheid waarschuwt voor een 
overcapaciteit van de Chinese werven.
Hier en daar worden voor de panamaxen reizen afgesloten met re-
delijke huren. De Inspiration (80.283 dwt, 2010) werd gecharterd 
oplevering Gent, via de Baltische Zee, teruglevering India voor $ 
31.000 per dag. Maar in het Verre Oosten zijn de huren niet best. De 
Bunga Saga (73.127 dwt, 1999) werd gecharterd oplevering Rizhao, 
via Oostkust van Australië, teruglevering Singapore/Japan voor $ 
13.500 per dag.
Voor de handysizers is de markt ook niet geweldig, maar de donkere 
wolk van nieuwbouwbestellingen is kleiner dan bij de grotere bulkers. 
Een opleving van het ladingaanbod vertaalt zich bij de handysizers 
sneller in hogere vrachtprijzen. Er kwam meer graan op de markt, 
waardoor de vrachten op de Atlantische routes wat stegen. De Spar 
Lupus (45.146 dwt, 1998) werd gecharterd voor een reis van de US 
Gulf naar de Middellandse Zee voor $ 21.000 per dag. In het Verre 
Oosten is het voor de supramaxen wat minder. De Bulk Navigator 
(53.000 dwt, 2006) werd gecharterd oplevering Jintang, via Indonesië, 
teruglevering India voor $ 16.000 per dag.
In de tankermarkt kwamen nogal wat vlcc’s uit contracten voor op-
slag, waardoor er druk op de vrachten kwam. Dat er elke week een 
nieuwbouw-vlcc in de vaart komt helpt ook niet om de positie van 
de reders te versterken. Voor reizen uit het Golfgebied naar het Verre 
Oosten lagen de vrachten voor de vlcc’s rond worldscale 57 of iets 
onder $ 18.000 per dag. Wat beter waren de vrachten voor reizen van 
West-Afrika naar de Verenigde Staten. Daar lagen de vrachten rond 
worldscale 58 of ruim $ 25.000 per dag.
De aframaxen konden profiteren van een tijdelijk tekort aan tonnage 
in de Noordzee, waardoor de vrachten stegen tot worldscale 134 of 
bijna $ 27.000 per dag. Inmiddels is de markt daar wat gekalmeerd, 
maar zijn de vrachten nog redelijk.

Bestellen van schepen gaat door

vrachtenmarkt

FFB
Bovenop de cockpit van de vrije 
valboot is plaats voor slechts één 
persoon. Daar zit ik, op het licht 
bollende dak.
Dat is iets wat je niet moet pro-
beren als een FFB (free fall boat) 
in het water ligt. Een  FFB is na-
melijk niet gemaakt om te varen. 
Wat wil je ook met een romp die, 
zou je ‘m doorsnijden, kogelrond 
is zonder kimkielen. Zodra je roer 
geeft helt de boot angstwekkend 
over. Een beetje zeegang is funest 
voor dit vaartuig.
Indien je met de hele bemanning 
in een FFB zit gaat alles redelijk 
goed. Gaan er echter enkele men-
sen staan dan maak je kans dat je 
bootje omslaat. Ook al belooft de 
fabrikant dat de boot zelfrichtend 
is, niemand wil dat proefonder-
vindelijk meemaken.
Je gaat dan ook niet voor je lol in 
een FFB. Het is het uiterste red-
dingsmiddel. Wanneer een schip 
verlaten moet worden stapt ieder-
een zo snel mogelijk in en gaat, met 
de rug naar de valrichting, in het 
schuin opgehangen vaartuigje zit-
ten. Gordels vast en op commando 
van de gezagvoerder wordt de haak 
waarmee het bootje vastzit los ge-
pompt. Dan rolt de FFB over een 
rail en valt tien meter lager in zee, 
hopelijk met de boeg eerst.
Tot zover is het nog spannend en 
leuk. Maar daarna.
Zo was er eens een collega die, 
omdat zijn vrouw aan boord was, 
het plan opvatte om een ‘schip-
verlaten-oefening’ te doen. On-
danks waarschuwingen van de 
stuurman die vond dat er teveel 
zeegang stond. Maar het gezag 
heeft het laatste woord, dus zat 
even later de helft van de beman-

ning vastgesnoerd in de FFB. De 
stemming varieerde van berusting 
tot lichtelijke ongerustheid. Ook 
de kapiteinsvrouw zat, zenuwach-
tig giechelend, in het bootje.
Nadat het bootje met een enorme 
plons het water was ingedoken 
sloeg haar stemming om. Het weer 
was inderdaad aan de ruwe kant 
en het bootje maakte vervaarlijke 
halen. Dapper maar tevergeefs 
probeerde ze haar zojuist genut-
tigde Groningse rijsttafel binnen 
te houden. Een voorgekauwde 
Groningse rijsttafel die op de 
vloer van een FFB heen en weer 
klotst, zorgt onherroepelijk voor 
een kettingreactie.
Door de zeer slechte manoeuvree-
reigenschappen van de boot lukte 
het de tweede stuurman, die in het 
cockpitje zat, niet om onder de 
haak van de davit te komen.
Na bezorgd overleg en nog meer 
kwalijk riekende rijsttafel werd 
uiteindelijk het bootje met de 
scheepskraan aan boord gehe-
sen.
O ja, ik zat vandaag op het cock-
pitje en voorzag de boot van een 
nieuwe, goed zichtbare oranje 
kleur. Om áls het dan nodig is 
het verblijf in zo’n boot zo kort 
mogelijk te houden.

Z WA R E  K E ES

In 2008 beschuldigden de Verenigde 
Staten ISIRL ervan materiaal voor 
Irans wapenindustrie te vervoeren en 
bestaande VN-sancties te ontduiken. 
Het Amerikaanse ministerie van Fi-
nanciën publiceerde een zwarte lijst 
met de namen en IMO-nummers van 
de 123 schepen van ISIRL en ver-

bood Amerikaanse bedrijven zaken 
te doen met deze schepen. Nadat het 
Verenigd Koninkrijk vorig jaar sanc-
ties tegen Iran afkondigde, moesten 
Britse verzekeringsmaatschappijen 
hun polissen voor Iraanse schepen 
cancellen.

Dekmantelbedrijven
ISIRL reageerde door haar schepen 
massaal andere namen te geven. Zo 
werd de Iran Brave de Margrave, de 
Iran Dolphin de Alameda en de Iran 

Matin de Abba. De Devotee kreeg 
de naam Alias. Daarnaast is ISIRL 
begonnen haar schepen onder te 
brengen in niet-Iraanse dekmantel-
bedrijven, vooral in Malta, Duitsland 
en Hongkong waar ISIRL al aanwe-
zig was. ISIRL (Malta) Limited, bij-
voorbeeld, deelt haar kantoorruimte 

thans met een groot aantal nieuwe 
bedrijven, waaronder Jackman Ship-
ping Company, Newhaven Shipping 
Company, Oxted Shipping Company 
en 11 andere bedrijven die ieder 
eigenaar zijn van een voormalig 
ISIRL-schip. Op het Hamburgse 
adres van ISIRL Europe GmbH 
zijn nu ook Seventh Ocean GmbH & 
Co, Eleventh Ocean GmbH & Co en 
Twelfth Ocean GmbH & Co geves-
tigd. Deze bedrijven zijn de nieuwe 
eigenaars van de ISIRL-schepen 

Seventh Ocean, Eleventh Ocean en 
Twelfth Ocean, die respectievelijk de 
nieuwe namen Gabion, Daffodil en 
Dandle hebben gekregen. Volgens 
IHS Fairplay, het voormalige Lloyd’s 
Register Fairplay, worden nog slechts 
46 schepen door ISIRL of haar op 
de zwarte lijst staande dochteron-
dernemingen geëxploiteerd. Bij de 
overige 73 bestaat de verdenking 
dat ze bij dekmantelbedrijven zijn 
ondergebracht.
De New York Times kon enkele daar-
van tot het ISIRL-hoofdkantoor in 
Teheran herleiden, zoals Smart Day 
op het Isle of Man, geleid door de 
Britse ‘scheepsconsulent’ Nigel Ho-
ward Malpass. Malpass verklaarde 
vroeger bedrijven voor ISIRL te heb-
ben opgericht, maar zich hiervan te 
hebben gedistantieerd.

IMO-nummers
De IMO-nummers van de schepen 
zijn dezelfde gebleven, maar deze 
worden niet altijd op de vrachtdocu-
menten vermeld. Het Amerikaanse 
ministerie van Financiën erkent dat 
het de naamsveranderingen niet al-
tijd kan bijhouden. Veel (voorma-
lige) ISIRL-schepen staan nog onder 
hun oude naam op de zwarte lijst en 
er zijn geen nieuwe dekmantelbe-
drijven aan de lijst toegevoegd sinds 
deze in 2008 werd opgesteld. ‘We 
hebben te maken met mensen die net 
zo slim zijn als wij en ze kunnen ook 
onze lijst lezen’, zei de Amerikaanse 
ondersecretaris van Financiën Stuart 
Levey. ‘De Iraanse overheid bedrijft 
bedrog. Daarom waarschuwen we 
bedrijven dat ze verder moeten kij-
ken dan de namenlijst om te voor-
komen dat ze een mogelijk illegale 
zakenrelatie aangaan.’

Schepen onder nieuwe naam bij dekmantelbedrijven

Iraanse staatsrederij 
ontduikt VN-sancties
Door Heere Heeresma jr.

Iran probeert de sinds 9 juni jl. verscherpte VN-
sancties te ontduiken door schepen van de staats-
rederij Islamic Republic of Iran Shipping Lines 
(ISIRL) andere namen te geven en onder te bren-
gen in niet-Iraanse dekmantelbedrijven. De VN-
sancties, die het onder meer toestaan om schepen 
onderweg naar Iran te inspecteren, zijn ingesteld 
om Iran te dwingen tot grotere openbaarheid in 
haar atoomprogramma.

VS waarschuwen
verladend bedrijfsleven

DEN HELDER

Na bijna 21 maanden in de Bui-
tenhaven van Den Helder aan 
de ketting te hebben gelegen, is 
het onder Panamese vlag varen-
de koelschip Ice Flowers ruim 
een maand geleden openbaar 
verkocht en weggesleept.

De naam van de nieuwe eigenaar is 
niet bekendgemaakt. De 91 meter 
lange Ice Flowers was in de nacht 
van 30 september op 1 oktober 2008 
door de kustwachtsleper Waker naar 
Den Helder gebracht, nadat de voort-
stuwing was uitgevallen.
De black-out had plaats op 80 kilo-
meter ten noorden van Den Helder 
in een zuidwesterstorm, waarna 
het schip in de richting van een 
gasproductieplatform van Total 
dreef. Onmiddellijk begonnen met 
de evacuatie van de platformwer-
kers. Nadat het koelschip rakelings 
langs het platform dreef, kon het 
worden opgepikt door de Waker. De 
bergingsoperatie onder verantwoor-

delijkheid van Svitzer Salvage uit 
IJmuiden op basis van een Lloyd’s 
Open Form contract. Na het afmeren 
in Den Helder werd het lange tijd 
stil rond het koelschip. De reder uit 
Riga liet zowel het schip als haar 
bemanning aan hun lot over. Noch 
de reder noch de verzekeraar was in 
staat de bergingskosten te voldoen. 
Hierdoor ontstond een langdurig 
juridisch steekspel dat uiteindelijk 
uitmondde in een openbare verkoop. 
De Ice Flowers is hierna opgehaald 
door de sleper Leopard en via Rot-
terdam naar ’s-Gravendeel gesleept. 
Gekeken wordt of het nog lonend is 
de voortstuwing te repareren en het 
schip weer in de vaart te brengen. 
Is dit niet het geval dan zal het in 
1977 gebouwde koelschip worden 
gesloopt. (PAS)

KOPENHAGEN

De brand in 1990 op de veer-
boot Scandinavian Star wordt 
opnieuw onderzocht. De ramp 
kostte destijds 159 opvarenden 
het leven.

De Scandinavian Star werd in 1971 
als passagiersschip gebouwd en 
later in enkele weken omgebouwd 
tot veerboot. Op 7 april 1990 brak 
aan boord brand uit. Die werd tijdig 
ontdekt en geblust. Een brand die 
waarschijnlijk een uur later uitbrak, 
werd niet tijdig ontdekt en kostte 
159 passagiers het leven. Uit onder-
zoek bleek het veiligheidssysteem 
aan boord ondeugdelijk. Zo waren 
er bijvoorbeeld geen rookmelders 
aan boord. Door het gebruik van 
niet-brandwerende verf ontstond 
het zeer giftige gas waterstofcya-
nide. Bovendien was de bemanning 
onvoldoende getraind. Zo werden 

branddeuren niet gesloten, waardoor 
het ventilatiesysteem de rook door 
het hele schip verspreidde en men-
sen de weg naar buiten niet meer 
konden vinden. De bemanning zou 
ook geen Engels, Deens of Noors 
hebben kunnen spreken.
Hoe de brand kon ontstaan is een 
raadsel gebleven. Het proces naar 
aanleiding van de brand wordt nu 
nog als de grootste onopgeloste straf-
zaak van Denemarken gezien. Nu 
er dit voorjaar nieuwe feiten boven 
water zijn gekomen, gaat de Deense 
procureur-generaal onderzoeken of 
die voldoende houvast geven voor 
heropening van de strafzaak. Het 
Openbaar Ministerie van Dene-
marken vraagt zich af of destijds de 
juiste personen ter verantwoording 
zijn geroepen.
Het besluit tot het onderzoek is 
het resultaat van de niet aflatende 
inspanningen van Mike Axdal. Hij 

verloor verscheidene familieleden 
bij de brand. Hij heeft daarna zijn 
leven gewijd aan het graven en 
speuren in de geschiedenis van en 
feiten met betrekking tot het schip. 
De Scandinavian Star was ten tijde 
van de brand eigendom van Vogn-
mandsruten en voer voor de Da-NO 
Linien tussen Oslo en Frederiksha-
ven in Denemarken. Het brandende 
schip werd naar Lysekil in Zweden 
gesleept, waar de brandweer nog tien 
uur nodig had om de brand onder 
controle te krijgen. Er is door experts 
zelfs verondersteld, dat de brand het 
gevolg was van sabotage en dat de 
bluswerkzaamheden door de beman-
ning zouden zijn gesaboteerd. Er zou 
sprake geweest zijn van zes brand-
haarden. Daarvan zou een aantal op 
voor de bemanning bereikbare plaat-
sen zijn ontstaan en ook pas nadat 
de passagiers van de Scandinavian 
Star waren geëvacueerd. (BS)

• Het koelschip Ice Flowers heeft 
bijna twee jaar in Den Helder aan 

de ketting gelegen. 
(Foto PAS Publicaties)

Reder is koelschip Ice Flowers kwijt

SHANGHAI

Damen Shipyards in het Chinese 
Yichang heeft 27 juli het ms IJs-
selborg opgeleverd aan Rederij 
Smith BV uit Assen. Het schip 
werd 30 april gedoopt door 
Renata Smith, echtgenote van 
reder Steven Smith, waarna de 
dwarsscheepse stapelloop in de 
Jangtsekiang via de 120 meter 
slipway plaatshad.

Voor de derde keer in ruim een 
halve eeuw siert de naam IJssel-
borg de vlootlijst van Wagenborg 
uit Delfzijl. De tonnenmaat ging in 
dat tijdsbestek van 470 naar 12.000 
ton. De IJsselborg is hekkensluiter 
van een serie van vier bij Damen in 
Yichang gebouwde 12.000-tonners, 
waarvan de Helga van Rederij Van 
Dijk te Westerbork 28 april 2009, de 
Jan van Gent van CV Rederij B.J. Kok 
te Meedhuizen 14 september vorig 

jaar en de Anet van Anet Shipping 
CV Delfzijl (Egbert Bos Winterswijk) 
11 maart werden opgeleverd. De zus-
terschepen Morgenstond I (opgele-
verd 31 juli 2006) en Morgenstond 
II (23 maart 2007) van Drent Beheer 
te Delfzijl en Trinitas (opgeleverd 29 
juni 2007) van Danser Shipping CV 
Delfzijl) werden gebouwd bij Damen 
Shipyards in Okean in de Oekraïne. 
De algemene gegevens van deze met 
twee 80-tons Liebherr dekkranen uit-
geruste serie schepen luiden: lengte 
over alles 142,95 meter, lengte tussen 
de loodlijnen 135,54 meter, breedte 
18,90 meter, bt/nt 8999/4585, con-
tainercapaciteit 686 teu waarvan 374 
aan dek. In de machinekamer is een 
6000 kW MaK 6M43 geplaatst, die 
een snelheid levert van 16 knopen. 
Dit zevental vaart in vaste bevrachting 
bij Wagenborg.
Voor afbouw en inbedrijfstelling 
werd de nieuwe IJsselborg kort na 

• De IJsselborg terug van de tech-
nische proefvaart. 
(Foto Henk Zuur)

Steven Smith haalt IJsselborg

de stapelloop op Koninginnedag 
over een afstand van 1800 kilome-
ter via de Jangtsekiang naar Shang-
hai gesleept voor de proefvaarten 

en oplevering. Onder gezag van 
kapitein-eigenaar Steven Smith is 
de IJsselborg (roepletters PBTT, 
IMO 9456745) kort na overdracht 

met in Shanghai geladen stukgoed 
vertrokken naar Punto Quilla, het 
nagenoeg zuidelijkste punt van Ar-
gentinië. (HZ)

Brand Scandinavian Star wordt opnieuw bekeken

Kwallen stoppen
Noorse veerboot
HUFTAMER

De Noorse veerdienst tussen 
Huftamer en Krokeide in Horda-
land heeft zijn dienst moeten 
stoppen vanwege kwallen.

Het water tussen Huftamer en Kro-
keide is vergeven van de rode haar-
kwallen. Deze kwallensoort komt 
veel voor in Noorse wateren, maar 
zelden in zulke grote populaties. 
Het koelsysteem van de veerboot 
Rennesøy was volgezogen met 

kwallen, waardoor de hoofdmotor 
geen koeling meer kreeg. Het euvel 
moest worden verholpen, voordat de 
veerboot haar dienst kon hervatten. 
Hierdoor ontstonden in beide veer-
havens lange files van wachtende 
auto’s.

Onderzoeker Tomas Lundälv van 
het Zweedse centrum voor mariene 
biologie Tjarnö in Strömstad zegt in 
de Noorse krant NRK dat de kwal-
lenpopulatie in het Skagerrak dit 
jaar extreem groot is: ‘Het is iets 
dat in sommige jaren voorkomt en 
het lijkt er nu op dat dit zo’n jaar 
is.’ (BS) EI
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Tel. 0183-600391

info@concordiashipyards.nl

www.concordiashipyards.nl

Justitie Tonga legt 
doodslag ten laste
TONGA

Justitie op het eiland Tonga in 
de Stille Oceaan heeft vier be-
trokkenen bij de ramp met de 
veerboot Princess Ashika dood-
slag op de 21-jarige moeder Vae 
Fetu’t Taufa ten laste gelegd, 
meldt de BBC.

De beschuldigden zijn de Nieuw-
Zeelander John Jonesse, voormalig 
directeur van de Polynesian Ship-
ping Company, de kapitein en eerste 
stuurman van de Princess Ashika, 
en een civiele ambtenaar. Ze wor-
den er tevens beschuldigd een on-
zeewaardig schip naar zee te hebben 
gestuurd of ermee naar zee te zijn 
gegaan. John Jonesse wordt tevens 
beschuldigd van het vervalsen van 
een document. Hij had de regering 
van Tonga geadviseerd bij de aan-
koop van het schip.
De ferry werd in 1972 in Japan ge-
bouwd en in 2009 door de regering 
van Tonga gekocht om de in slechte 
staat verkerende Olovaha te vervan-
gen in afwachting van een nieuw, 
met Japanse steun, te bouwen veer-
boot. De Princess Ashika werd op 7 
juli 2009 ingezet op de dienst tussen 
de eilanden van de Polynesische Ton-
ga-archipel. Nauwelijks een maand 
later, op 5 augustus, zond het schip 
om elf uur ’s avonds een Mayday uit 
en vijf minuten later werd ook een 
signaal van het noodbaken van de 
veerboot ontvangen. De veerboot 
was met aan boord zeker 86 pas-
sagiers en een lading hout in slecht 
weer terechtgekomen. Volgens een 
overlevende was het schip plotse-
ling gekapseisd. Daarbij kwamen 
tenminste 74 mensen om het leven. 
Omdat er mogelijk verstekelingen 
meevoeren, is het werkelijke aantal 
niet vast te stellen.

Oneerlijk
Bij de aankoop van het schip was 
het door de reder en regeringsamb-
tenaren goedgekeurd voor de dienst 
tussen de eilanden. Eén inspecteur 
had echter verklaard dat de Prin-
cess Ashika niet zeewaardig was. 
Kapitein Maka Tuputupu gaf later 
toe door de autoriteiten onder druk 
te zijn gezet om naar zee te gaan, 
zonder dat noodzakelijke reparaties 
aan het schip waren uitgevoerd. Hij 
zei dat het schip was gekapseisd bij 
een golfhoogte van minder dan een 
meter.
In oktober 2009 onderzocht een 
Koninklijke Commissie van On-
derzoek de toedracht van de ramp. 
Daarbij toonde machinist Mosese 
Fakatou 37 dia’s waarop gaten en 
roest in de zijden en het dek van het 
schip te zien waren. Hij had van de 
verzekeraars opdracht gekregen een 
rapport over de staat van het schip op 
te stellen. Door vertraging was dit 
rapport echter pas na het vergaan van 
de Princess Ashika voltooid.
Het schip bleek voor de aankoop niet 
te zijn gekeurd. In het eindrapport 
concludeerde de commissie dat de 
ferry was aangekocht zonder dat de 
‘surveys, inspecties, taxaties en do-
cumentatie met de vereiste plichtsbe-
trachting’ waren voltooid. De com-
missie stelde vast dat de ramp had 
kunnen worden voorkomen.
De beweringen van reder Jonesse en 
voormalig minister van Transport 
Paul Karalus dat het schip goed was 
onderhouden waren volgens het rap-
port ‘niet alleen absurd, maar ook 
oneerlijk’. De verouderde veerboot 
was ongeschikt voor open zee en 
aantoonbaar onzeewaardig, aldus het 
rapport. De vier verdachten kunnen 
tot maximaal 25 jaar gevangenis-
straf worden veroordeeld. Volgens 
de politie zijn meer arrestaties te 
verwachten. (BS)

AMSTERDAM

‘Het ongeval met de schakel-
kast is te wijten aan ondoor-
dacht en onbevoegd handelen 
van het slachtoffer. Het ongeval 
zou echter hoogstwaarschijn-
lijk niet zijn gebeurd als vooraf 
was gesproken over de invloed 
van de defecte Ampèremeter 
op de uitvoering van de test en 
het slachtoffer daarbij duidelijk 
was aangegeven dat hij van de 
elektrische installatie moest 
afblijven.’ Dat concludeert de 
Raad voor de Scheepvaart in 
zijn schriftelijke uitspraak over 
de elektrocutie van de tweede 
wtk Igor Ivanov aan boord van 
de Eclips (JR Shipping) op 31 
maart 2009.

De Rus kwam om het leven na het 
schoonmaken van een van de se-
parators in de separatorkamer van 
de machinekamer. Toen dit was ge-
beurd, testte de wtk of de zaak weer 
goed werkte. Dat leek zo te zijn, 
alleen gaf het controlepaneel aan 
dat de Ampèremeter niet reageer-
de. De wtk opende de schakelkast. 
Normaal moet je daarvoor een knop 
omdraaien, waardoor automatisch 
de stroom van de kast afgaat. De 
wtk pakte de Ampèremeter beet en 
kwam onder stroom te staan. Dat 
gebeurde toen het schip onderweg 
was van St.-Croix op de Virgin Is-
lands naar Point Lisas op Trinidad 
& Tobago. Leerling Jarno Minnaard, 
die bij het onderhoud assisteerde, 
heeft de wtk nog proberen te red-
den door hem weg te schoppen bij 
de schakelkast.
De uitspraak in deze leringzaak is 
een van de laatste van de Raad voor 
de Scheepvaart. De conclusie gaat 
verder: ‘De onderhoudswerkzaam-
heden aan boord van de Eclips wer-
den in belangrijke mate gedicteerd 

Elektrocutie was vooral gevolg van
ondoordacht en onbevoegd handelen

door de noodzaak van correctief 
onderhoud. Met enige moeite kon 
desondanks een belangrijk deel van 
het preventieve onderhoud worden 
uitgevoerd. Onder die omstandighe-
den werden onderhoudstaken regel-
matig pas in de ochtend bij aanvang 
van de werkzaamheden vastgesteld 
en toegewezen. Werkbesprekingen 
waren kort en van schriftelijke 
werkopdrachten was geen sprake. 
Eenvoudig onderhoud aan de elek-
trische installatie werd toegestaan 
aan onbevoegde werktuigkundigen. 
De Raad betuigt zijn deelneming aan 
de nagelaten betrekkingen van het 
slachtoffer.’

Vooraf bespreken
De Raad komt met de volgende 
leringen:
1)  In overeenstemming met het 

gestelde in de ISM-code dient 
van geconstateerde defecten zo 
mogelijk de oorzaak te worden 
opgespoord en de wenselijkheid 
van correctie worden vastge-
steld. In het onderhavige geval 
had de Ampèremeter vóór de 
onderhoudsbeurt en test van de 
separator moeten worden gere-
pareerd; 

2)  Bijzonderheden die relevant zijn bij 
de uitvoering van werkzaamheden 
moeten vooraf worden besproken, 
waardoor onnodige risico’s kunnen 
worden vermeden en twijfel over 
de uit te voeren werkzaamheden 
wordt uitgesloten;

3)  Het uitvoeren van werkzaamhe-
den aan elektrische installaties 
is alleen toegestaan aan daartoe 
bevoegd personeel;

4)  Bij het verrichten van werkzaam-
heden aan elektrische installaties 
dienen alle voorgeschreven vei-
ligheidsmaatregelen strikt in acht 
genomen te worden.

De aanbeveling: meer aandacht be-
steden aan de invloed van de perso-
neelsbezetting op de kwaliteit van 
het safety management aan boord 
en de rederij altijd waarschuwen als 
de uitvoerbaarheid van het safety 
managementsysteem feitelijk in 
gedrang komt.
De volledige uitspraak staat op www.
raadvoordescheepvaart.nl (LR)

Waarschuwing piraterij
Zuid-Chinese Zee
LONDEN

Behalve voor piraterij in de wa-
teren ten oosten van Somalië 
heeft het International Maritime 
Bureau nu ook een waarschu-
wing uitgegeven voor piraterij 
in de Zuid-Chinese Zee.

In korte tijd zijn nabij de Indonesische 
eilanden Mangkai, Anambas en Na-
tune schepen overvallen en beroofd. 
De piraten hebben het vooral op de 
scheepskassen en persoonlijke bezit-
tingen van de bemanningen gemunt. 
Het IMB heeft de Indonesische rege-
ring verzocht het aantal patrouilles 
op te voeren. Behalve in de wateren 
van Oost-Afrika en het genoemde ge-
bied in de Zuid-Chinese Zee, zijn ook 
de wateren ten westen van Afrika en 
Midden-Amerika berucht vanwege 
piraterij. (BS)

Stroom valt uit
BREMEN

Het onder de vlag van Antigua 
en Barbados varende Duitse 
vrachtschip Maria Elise is 29 juli 
op de Weser bij Bremen uit haar 
roer gelopen.

De Maria Elise was bestemd voor de 
Industriehaven in Bremen. Ter hoog-
te van de oude watertoren viel de 
stroomvoorziening uit. Met de nog 
steeds draaiende hoofdmotor liep het 
schip uit haar roer en met de boeg 
vast in de oever.  Twee sleepboten 
waren ervoor nodig om het schip uit 
de oever te trekken.  (BS)
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voor de boegburgerlijke stand
Vermeldingen in deze rubriek

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

scheepvaartberichten

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

congressen, beurzen
& evenementen

kielzog

‘Wij kunnen alleen bij ATM-Moer-
dijk terecht voor onze slobs. In 
Rotterdam is op dat gebied niets 
geregeld voor de binnenvaart. Het 
is vreemd dat zo’n grote haven dat 
soort voorzieningen niet heeft. Nu 
moet je vanaf Rotterdam naar Moer-
dijk varen om je slobs af te geven. 
Voor zover ik weet, is het zelfs de 
enige voorziening in Nederland en 
het Rijngebied. Dat is nauwelijks 
voor te stellen als je ziet hoeveel 
gevaarlijke producten de tankvaart 
vervoert en dat lang niet alle sche-
pen dedicated zijn. Het is ook niet 
goed voor de uitstoot als schepen 
honderden kilometers moeten varen 
om hun slobs af te geven.’
Behalve extra punten voor de af-
gifte van slobs zou hij ook graag 
meer voorzieningen zien, waar de 
binnenvaart ander afval kwijt kan. 
‘Ik zou graag meer voorzieningen 
zien, waar je 24 uur per dag huisvuil 
kwijt kunt en water kunt pakken. 
Een groot deel van de binnenvaart 
werkt in de 24-uurseconomie, maar 
dat soort voorzieningen gaat niet 24-
uur per dag door.’
De Rubens vaart hoofdzakelijk in 
de ARA en heeft veel zeebootwerk. 
Volgens Patrick is de Rubens daar 
het geschiktst voor. ‘Het schip is 
gedeeltelijk van RVS. Ze heeft zes 
RVS tanks en vier gecoate. Ze is 
gemakkelijk schoon te maken, want 
ze heeft een eigen wasinstallatie. We 
kunnen acht partijen 100% separaat 
laden. Op de Rijn zijn het vaak bulk-
ladingen. Dat werk doen we ook 
weleens. Maar dan gebruik je niet 

de uitrusting van het schip.’
Jasper vindt het geen enkel pro-
bleem dat zijn werkgever meestal 
in de ARA vaart. ‘Voor mij hoeft 
dat Rijnwerk niet. Van mij mogen ze 
bij wijze van spreken een dam aan 
Lobith bouwen’, grapt hij.

Gezin
Patrick is sinds twee jaar eigenaar 
van de Rubens. Het bevalt hem goed. 
Hij wilde de laatste tien jaar voor 
zichzelf beginnen. ‘Ik was het zat, 
dat telkens als je een schip had op-
geknapt, het werd verkocht. Toen 
heb ik de beslissing genomen om 
voor mezelf te beginnen.’
Hij keek rond op meerdere scheeps-
typen. Het werd een tanker, omdat 
daar systeemvaart mogelijk was. ‘Ik 
heb een beunschip, de containervaart 
en een Neokemp bekeken. Daar kon 
ik niet het vrijetijdssysteem varen dat 
ik wilde. Mijn gezin woont thuis en 
op een tanker kon ik vrije tijd varen. 
Dat vonden we belangrijk.’
Zijn gezin speelde een belangrijke 
rol in de keuze. ‘Wij hebben er speci-

fiek voor gekozen om onze kinderen 
niet naar het internaat te doen. Het 
idee stond ons tegen, ook al geloof 
ik niet dat het slecht is. Ik mis mijn 
kind nu al in de weken dat ik aan 
boord zit.’
Patrick heeft het LBO-KOF in Rot-
terdam gedaan, volgde daarna het 
leerlingwezen matroos en haalde 
daarna via zelfstudie zijn papieren. 

Alleen voor zijn radar en ADNR-
chemie ging hij terug naar school.

Eerder kleiner
Jasper is de kapitein in de andere 
week. Hij vaart in loondienst en heeft 
geen ambities om voor zichzelf te 
beginnen. ‘Vroeger had ik die droom 
wel, maar ik heb zo vaak gezien dat 
het niet goed gaat, dat ik mijn droom 
heb bijgesteld. Ik ben zelfs nog met 

een eigen schip beziggeweest, maar 
dat is afgeketst.’
Zijn familie zit in de zeevaart. Een 
vriend maakte hem attent op de bin-
nenvaart. ‘Toen ik klein was wilde 
ik altijd naar zee, maar het werd de 
binnenvaart. Een maatje van mij had 
een vader met een binnenvaartschip. 
Daar maakte ik kennis met de bin-
nenvaart.’

Jasper moest van zijn ouders eerst 
zijn opleiding afmaken, voordat hij 
mocht gaan varen. ‘Ik heb het gra-
fisch lyceum in Rotterdam gedaan. 
Dat moest ik van mijn ouders afma-
ken. Daarna heb ik een eenjarige 
opleiding op het STC gedaan. Ik zat 
in het laatste jaar op de Noorderhel, 
zoals wij de Noorderhelling destijds 
noemden.’
In de toekomst ziet Patrick zich eer-

der kleiner gaan dan groter. ‘Ik denk 
eerder aan een 86-meter, dan aan 
een 135-meter. Ik denk dat daarin 
meer toekomst ligt. Maar ik wil 
graag hetzelfde werk blijven doen 
en op een RVS-schip blijven varen. 
Dit ligt me goed. Mensen doen vaak 
neerbuigend over een kleiner schip. 
Ik denk toch dat we het met z’n allen 
moeten doen. Ik verwacht dat daar 
voor mij een markt ligt. Ik hoop dat 
ik dat binnen de vijf tot tien jaar 
kan realiseren, als het economisch 
tij gunstig is voor mij.’

• Patrick Helweg (links) en Jasper van Hooff wisselen elkaar af op de tanker Rubens. (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)
 

‘Vreemd dat wereldhaven Rotterdam zo’n voorziening niet heeft’

Bijna nergens afgiftepunten voor slobs
Door Henriette Driesen-Joanknecht

Patrick Helweg en Jas-
per van Hooff wisselen 
elkaar af op de tanker 
Rubens. De Rubens is 
het eerste schip van Pa-
trick. Hij koos na een 
oriëntatieperiode voor 
de tankvaart. De Rubens 
doet veel havenwerk en 
haar eigenaar stelt vast 
dat er beslist meer af-
giftepunten voor  slobs 
nodig zijn.’

‘Meer toekomst in kleinere
dan in grotere schepen’

Scheepsgegevens
Scheepsnaam: Rubens. Lengte: 
110 meter. Breedte: 11,40 meter. 
Diepgang: 3,25 meter. Tonnage: 
2631. Europanummer: 023267694. 
Motor: ABC, afgesteld op 1680 pk. 
Bouwjaar: 1995, verlengd in 1996. 
Thuishaven: Nieuw Weerdinge. 
Eigenaar: Patjo BV.

JARIG

8 augustus
- Lieke Schouwstra, 2 jaar, Alblas-
serdam.

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

-  offshore northern Seas, 24 t/m 
27 augustus, Stavanger Noorwe-
gen

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

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

-  open Scheepvaartdagen antwer-

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

Abonnementen en bezorging 
Voor vragen over abonnementen en 
bezorging kunt u 
bellen met 0900-0400668 
faxen naar 010-2451991
mailen naar
LezersserviceMBM@perfectdm.nl 
of schrijven naar
Postbus 11302
3004 EH Rotterdam. 

Een uitgave van
MYbusinessmedia bv.
Uitgever: Hein Bronk
Verkoop: Eelco Fransen
E-mail: verkoop@schuttevaer.nl
Marketing: Stella de Jong
E-mail: s.jong@mybusinessmedia.nl

REDACTIE 
Mr. H.F. de Boerlaan 28, Postbus 58,
7400 AB Deventer
Tel. 0570-50 43 61. Fax: 0570-50 43 99
Internet: www.schuttevaer.nl
E-mail: redactie@schuttevaer.nl

Dirk van der Meulen, hoofdredacteur,
tel. 06 53 - 59 64 96
dirkvandermeulen@schuttevaer.nl
Patrick Naaraat, eindredacteur,
tel. 06 51 - 18 21 56
patricknaaraat@schuttevaer.nl
Marja de Vet, redacteur-verslaggever,
tel. 06 20 - 19 17 28
marjadevet@schuttevaer.nl
Hans Heynen, technisch redacteur,
tel.: 06 53 - 31 61 47
hansheynen@schuttevaer.nl
Erik van Huizen, redacteur-verslaggever
tel. 06 39 - 55 02 10
erikvanhuizen@schuttevaer.nl
Anneke Deisz, opmaakredacteur,
annekedeisz@schuttevaer.nl

Secretariaat
Willy Broeze-Vrielink

ADVERTENTIES
Mr. H.F. de Boerlaan 28, postbus 58,
7400 AB Deventer 
Opgave advertenties
Arwin Veldkamp
tel. 0570 -50 43 54 , fax 0570 - 50 43 98
E-mail: verkoop@schuttevaer.nl

INLICHTINGEN ADVERTENTIES
tel. 0570 - 50 43 44, fax 0570 - 50 43 98
E-mail: verkoop@schuttevaer.nl
Specials: Renée Kooke, tel. 06 20 - 41 60 79.

Op de advertentiecontracten of overeenkom-
sten tot plaatsing van losse advertenties zijn van 
toepassing de Regelen voor het Advertentiewe-
zen van de Stichting ROTA zoals gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 
onder nummer 41198699. De Regelen voor het 
Advertentiewezen zijn beschikbaar op www.
stichtingrota.nl.’

Media adviseurs
René Enkelaar; Noord-Holland, Flevoland, 
Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Friesland, 
Drenthe, Overijssel en Gelderland. 
Tel. 06 20 - 49 70 56.
Renée Kooke, Rotterdam, Zeeland, Noord-
Brabant, Limburg en België. Tel. 0187-63 05 82 
of 06 20 - 41 60 79. Fax 0187-63 05 85

colofon

TARIEVEN
Los e 1,93 per mm per kolom, contract aan-
zienlijk lager. 
Sluitingstijd advertenties: dinsdag 12 uur.

INFORMATIE ABONNEMENTEN
Voor vragen over abonnementen:
Perfect DM Tel. 0900-0400668
fax 010-2451991, Postbus 11302
3004 EH Rotterdam. Adreswijzigingen en 
informatie ook mogelijk via e-mail: 
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ment kan ieder gewenst moment ingaan. Be-
eindiging van het abonnement kan uitsluitend 
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voor het einde van de abonnementsperiode, 
nadien vindt automatisch verlenging plaats.
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Kruiswoordpuzzel
Welk winwoord komt er in het balkje?

74 35 63 21 55 16 6 20 9 30 73 56 40

HORIZONTAAL: 1 nooit; 6 ongecompli-
ceerd; 12 fris; 14 insect; 16 dierengeluid; 18 
zangnoot; 19 een en ander; 21 ten bedrage 
van; 22 bevestiging; 23 vreemde munt; 25 
dag van de week; 28 plaats op Ameland; 
29 schop; 31 wondvocht; 32 gesuikerd; 33 
onder andere; 34 Europese hoofdstad; 36 
ongekookt; 38 bijvoorbeeld; 39 jaargetijde; 
40 slungel; 42 locatie; 43 spinachtige; 45 
hoofdtelwoord; 48 afgemat; 51 voorzet-
sel; 53 oosterse kleding; 54 op een keer; 
55 dwarshout; 56 scheut; 58 schenken; 60 
oosterse titel; 62 vogel; 63 verheffen; 65 
voorzetsel; 66 naschrift; 67 bezittelijk vnw.; 
68 pakket; 69 voorzetsel; 71 tegenover; 
72 sport; 74 middag; 76 voortdurend; 77 
ouderwets. 

VERTICAAL: 2 persoonlijk vnw.; 3 spo-
renplantje; 4 gedienstige; 5 oude maat; 7 
idem; 8 orgaan; 9 amfibie; 10 boom; 11 
blaasinstrument; 13 proef; 15 titel; 17 
tijdrekening; 19 éénjarig dier; 20 bloed-
vaten; 22 militair voertuig; 24 achter; 26 
bij; 27 meer in Rusland; 28 numero; 30 
tegenstand; 32 Europese vrouw; 35 Griekse 
letter; 37 manifesteren; 39 lust; 41 hert; 44 
door water omgeven land; 46 derhalve; 47 
riviertje in Duitsland; 48 gemeenteweide; 
49 Gelders dorp; 50 bordpapier; 52 bars; 
55 oevergewas; 57 onder andere; 59 pont; 
61 millimeter; 63 hoofdtelwoord; 64 aan-
tekening; 67 stonde; 70 bloeimaand; 72 
geheel de uwe; 73 en dergelijke; 74 de 
onbekende; 75 neon.

VRIJDAG 6 AUGUSTUS
nijmegen, KScc: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, 
H. Mis.
eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 8 AUGUSTUS
amsterdam, Baptisten Gem. oBG: 
Aula Calvijn met junior College, Schi-
pluidenlaan 12, (station Lelylaan), 10 
uur, dienst, www.obgamsterdam.nl; 
Geref. Gem. noord, Melkweg 16, 
Tuindorp-Oostzaan, 10 uur (kin-
dercreche) en 16.30 uur, leesdienst; 
Geref. Gem.: evangelisatiepost, 
Looiersgracht 70, 10.30 en 17 uur, 
evang. J. Krijgsman. Crèche aanwezig; 
noorderkerk: Noordermarkt, 10 uur, 
ds. H.J. Gijsbertsen, Voorthuizen en 19 
uur, ds. C.G. Graafland, Aalsmeer.
Delfzijl, Baptisten Gem. havenlicht: 
9.30 uur, dienst; PKn, Farmsumer-
kerk: 9.30 uur, dienst; rK kerk, 
Singel, 11.30 uur, dienst; chr. Ge-
ref. kerk: Huibertplaat 57, 9.30 uur, 
ds. A.J. Balk, Delfzijl (radiodienst) en 
14.30 uur, drs. J.G. Kortleven, Stadska-
naal. gez. dienst in het Lichtbaken.
Groningen, Geref.  oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pink-
ster Gem.: Nieuwe Boteringestraat 
50, 9.30 uur, dienst; Baptisten Gem.: 
Korreweg 47, 10 uur, dienst.
Maasbracht, Prot. Gem.: Sintelstraat 
23, 10 uur, dienst.
Meerssen, Gemeenschapshuis De 
Koel: Past. Geelenplein 6: 10 en 18 
uur, dienst.
nijmegen, KScc: 11 uur, eucharis-
tieviering.
raamsdonksveer, KScc: 10.30 uur, 
H. Mis.
rotterdam, Koningskerk: 10 uur, ds. 
J. Buitenhuis; KScc: 11 uur, H. Mis; 
Zeemanshuis: Willemskade 13, 10.30 
uur, oec. dienst, voertaal Engels.
terneuzen, Goede herderkerk: 
10 uur, ds. R. Wasterval; opstan-
dingskerk: 10 uur, ds. G.A. Versteeg; 
Geref. Gem.: 10 uur, ds. J.J. Tanis; 
herv. Gem. elim: 10 uur, ds. D.J. 
van Eckeveld en 17 uur, ds. W.G. 
Gerritsen.
utrecht-West (wijk oog en al) chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 
1a: 10 en 17 uur, ds. A.Th. van Olst.
Antwerpen: LO Heer van Bergenstraat 

1-3, 10 uur; N Lange winkelstraat 5, 
10 uur, www.protestantse-kerk-ant-
werpen-noord-be.; O Bexstraat 13, 
10.30 uur; Z Sanderusstraat 77, 10 uur; 
Evangelisch Centrum, Boterlaarbaan 
19/23, 10 en 17 uur.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 
uur, H. Mis.
Gent-centrum, Brabantdamkerk en 
Gent-noord, rabothkerk, Begijn-
hoflaan 31: 10 uur. Inl. J.D. van Heest, 
Evergem, tel. 09-3576331.
hasselt, vPKB: Kuringersteenweg 
81, 10 uur, dienst (info: mw. ds. L. 
de Oude, tel. 011-812 381).
Luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. 
Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 
uur, H. Mis.
Luxemburg: 10.45 uur, dienst. In-
fo : ds. A. van den Dries, tel. 00352 
26782943. E-mail: vddries@pt.lu.
Parijs, ned. Prot. Gem.: Lutherse 
kerk, Bld. Vincent Auriol 172 (me-
tro: Place d’Italie); 9.45 uur, dienst. 
E-mail: eglise.neerlandaise@wana-
doo.fr.  
Duisburg/ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, dienst.
Karlsruhe-Waldstadt, Simeonka-
pelle, Insterburgerstrasse 13, 17 uur, 
dienst.
Mannheim, hafenkirche, Kirchen-
strasse 15: 11 uur, ds. L. Krüger.
Münster/hamm, Johanneskapelle, 
Bergstrasse 36: 10.30 uur, dienst.
Stuttgart, Evang. Kirche Amstetterstr. 
Hedelfingen: 10 uur, dienst.
Bazel: info website www.nl-kerk.ch

MAANDAG 9 AUGUSTUS 
nijmegen, KScc: 10.30 uur, staf-
vergadering en 14 uur, repetitie to-
neelgroep.
rotterdam, KScc: 14 uur, repetitie 
zangkoor.

DINSDAG 10 AUGUSTUS
Groningen, Witte Zwaan: 20 uur, 
sjoelen en kaarten.
nijmegen, KScc: 10 uur, gymnastiek 
en 18 uur, repetitie zangkoor.

WOENSDAG 11 AUGUSTUS
raamsdonksveer, KScc: 14 uur, 
handwerken en kaarten.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS 
Delfzijl, Baptisten Gem. havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond 
of gemeentekring.
nijmegen, KScc: 15.30 uur, verzor-
gen bulletin (oneven weken).
raamsdonksveer, KScc: 13.30 uur, 
pergamano.

DEN HELDER

De Volendammer kwak VD-95 is 
op een dieplader van Zwolle naar 
het Nautisch Kwartier op de Oude 
Rijkswerf Willemsoord in Den 
Helder gebracht. Daar wordt het 
meer dan 100 jaar oude houten 
vissersvaartuig gerestaureerd.

De circa 14 meter lange, in 1899 ge-
bouwde VD-95 is aangekocht door 
de Stichting Restauratie HD-2, die 
het voormalige vissersvaartuig de 
komende jaren als leer/werkproject 
in de zogeheten Medemblikker hout-
loods gaat restaureren.
Logistiek dienstverlener Peterson 
SBS sponsorde het transport over 
de weg van de 14 ton wegende bot-

ter en zorgde er met de eigen mo-
biele telescoopkraan voor dat het 
vaartuig netjes naast de houtloods 
werd neergezet. Bij deze gelegen-
heid ontving de oprichter van de 
Stichting Restauratie HD-2, Dirk 
Reitsma, uit handen van directeur 
Gerrit Seegers van Woningstichting 
Den Helder een cheque ter waarde 
van 5000 euro. Met dit geld kan de 
restauratie direct beginnen. Plan is 
het vissersvaartuig na de restauratie 
te herdopen in HD-2, als eerbetoon 
aan één van de vele botters die ooit 
vanuit Den Helder de visvangst op 
zee beoefenden. De restauratie van 
de VD-95 gaat bijna 500.000 euro 
kosten. (PAS)

Volendammer kwak
naar Den helder

oplossing

Winwoord: notariSaPPeLS

• De VD-95 wordt door een mobiele 
telescoopkraan naast de Medem-
blikker bouwloods getakeld. (Foto 
PAS Publicaties)

Vervolg van pagina 2

rhein-hernekanal; sluis Wanne-eickel (kmr 
31.2); stremming. I.v.m. evenement gelden de 
volgende beperkingen tussen sluis Wanne-Eickel 
(kmr 31.2) en kmr 30.2: - Stremming maandag 
9 augustus van 22:30 tot 23 uur - Stremming 
woensdag 11 augustus van 22:30 tot 23 uur - 
Stremming vrijdag 13 augustus van 22:30 tot 
23 uur - Afmeerverbod maandag 9 augustus van 
22:30 tot 23 uur - Afmeerverbod woensdag 11 
augustus van 22:30 tot 23 uur en afmeerverbod 
vrijdag 13 augustus van 22:30 tot 23 uur.
Saale; stremming. I.v.m. evenement stremming 
tussen kmr 9.6 BIS en 4.6 op zaterdag 7 augustus 
van 11 tot 17 uur.
Spree-oder-Wasserstrasse; hinderlijke wa-
terbeweging vermijden. I.v.m. werkzaamheden 
hinderlijke waterbeweging vermijden thv kmr 
102.7 op woensdag 25 augustus van 9 tot 16 
uur, extra meldplicht geluidssein.
Spree-oder-Wasserstrasse; stremming. I.v.m. 
evenement stremming tussen kmr 19.5 en 20.3 op 
zaterdag 7 augustus van 22:15 tot 23 uur.
Storkower Gewasser; stremming. Strem-
ming kmr 13.6 maandag 30 augustus van 5 tot 
18 uur.
teltowkanal; brug Britzer (kmr 26.9); hin-
derlijke waterbeweging vermijden. I.v.m. 
werkzaamheden hinderlijke waterbeweging 
vermijden brug Britzer (kmr 26.9) van woens-
dag 25 t/m donderdag 26 augustus van 7 tot 16 
uur, extra meldplicht geluidssein 1 lange toon. 
Info: vroegtijdig melden bij de duwboot Löwe 
via mar.kan. 10.
Wesel-Dattelnkanal; sluis Datteln (kmr 59.3); 
stremming. I.v.m. evenement: stremming boven-
voorhaven sluis Datteln (kmr 59.3) op 20 augustus 
van 21 tot 22:30 uur. Stremming bovenvoorhaven 
sluis Datteln (kmr 59.3) op 21 augustus van 20 tot 
23 uur. Oponthoud bovenvoorhaven sluis Datteln 
(kmr 59.3) op 22 augustus tussen 11 en 17:30 
uur. Afmeerverbod noordoever tussen kmr 59.7 
en 60.3 op 20 augustus van 21 tot 22:30 uur. 
Afmeerverbod noordoever tussen kmr 59.7 en 
60.3 op 21 augustus van 20 tot 23 uur. Afmeer-
verbod noordoever tussen kmr 59.7 en 60.3 op 22 
augustus tussen 11 en 17:30 uur. Afmeerverbod 
zuidoever tussen kmr 59.6 en 60.3 op 20 augustus 
van 21 tot 22:30 uur. Afmeerverbod zuidoever 
tussen kmr 59.6 en 60.3 op 21 augustus van 20 tot 
23 uur. Afmeerverbod zuidoever tussen kmr 59.6 
en 60.3 op 22 augustus tussen 11 en 17:30 uur.
FRANKRIJK
canal de Bergues; beperkingen. Bijzondere 
voorzichtigheid linkeroever tussen kmr 0.1 en 
0.4 van zaterdag 7 augustus 8:30 uur tot zondag 
15 augustus 19:30 uur.
canal de Bourgogne; sluis 8-S vandenesse 
(kmr 163.2); afmeerverbod. I.v.m. vuurwerk 
gelden afmeerverbod en bijzondere voorzichtig-
heid van zaterdag 14 augustus 13 uur tot zondag 
15 augustus 9 uur tussen sluis 8-S Vandenesse 
(kmr 163.2) en kmr 163.5.
canal de Bourgogne; sluis 32-S Gissey (kmr 
186.2); sluis 33-S Saint eau (kmr 187.6); be-
perkingen. I.v.m. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen sluis 32-S Gissey (kmr 186.2) 
en sluis 33-S Saint Eau (kmr 187.6) op zondag 
29 augustus van 6 tot 20 uur.
canal de la Deule; sluis Quesnoy (kmr 28.4); 
stremming. I.v.m. herstelwerkzaamheden strem-
ming sluis Quesnoy (kmr 28.4) tot nader be-
richt.
canal de la Deule; brug chateau te haubour-
din (kmr 13.0); brug Lassus (kmr 12.6); 
ontmoeten verboden. I.v.m. werkzaamheden 
ontmoeten verboden en stremming linkeroever 
tot dinsdag 31 augustus 18:30 uur tussen brug 
Lassus (kmr 12.6) en brug Chateau te Haubourdin 
(kmr 13.0).
canal de Saint-Quentin; afmeerverbod. I.v.m. 
vuurwerk afmeerverbod thv kmr 74.0 zaterdag 
7 augustus van 23 tot 23:59 uur.
canal du Loing; sluis 1 cepoy (kmr 2.3); hin-
derlijke waterbeweging vermijden. I.v.m. werk-
zaamheden hinderlijke waterbeweging vermijden 
pand 1 Cepoy tussen kmr 1.3 en 1.5 van maandag 
23 augustus 9 tot vrijdag 1 oktober 19 uur.
canal du nivernais; sluis 47 vs des jeux (kmr 
113.6); beperkingen. I.v.m. evenement minimaal 
vermogen tussen sluis 47 vs des Jeux (kmr 113.6) 
en kmr 114.3 (haven Saint Roch) op zondag 8 
augustus van 9 tot 19 uur.
canal du nord; sluis 12 clery Somme (kmr 
43.9); stremming. I.v.m. overige stremming sluis 
12 Clery Somme (kmr 43.9) tot nader bericht.
canal du rhone au rhin, branche Sud; sluis 
64 audelange (kmr 27.6); hinderlijke waterbe-
weging vermijden. I.v.m. evenement hinderlijke 
waterbeweging vermijden pand 64 Audelange 
tussen kmr 28.1 en 28.5 op zaterdag 28 augustus 
van 16 tot 18 uur.
escaut canalisee; sluis 14 Fresnes (kmr 
31.2); waarschuwing. I.v.m. averij geleidewerk 
bovenstrooms de sluis bijzondere voorzichtig-
heid linkeroever sluis 14 Fresnes (kmr 31.2) tot 
nader bericht.
rhone; Saone; beperkingen. I.v.m. evenement 
tot zaterdag 7 augustus 19 uur: Bijzondere voor-
zichtigheid Rhone tussen kmr 0.0 en 69.0 en 
bijzondere voorzichtigheid Saone tussen kmr 
0.0 en 204.0.
Seine; sluis 4 nogent (kmr 18.7); diepgang. 
I.v.m. werkzaamheden van maandag 9 augustus 
8 uur tot vrijdag 20 augustus 18 uur voor pand 
Nogent tusen kmr 16.3 en 19.0 beschikbare 
waterdiepte verminderd met 10 cm en scheeps-
diepgang max.130 cm.
Seine; brug jeanne d’ arc (kmr 109.6); op-
onthoud. I.v.m. evenement tussen brug Jeanne 
d’ Arc (kmr 109.6) en kmr 109.2 tussen zaterdag 
28 augustus 9 uur en zondag 29 augustus 19 uur 
oponthoud en afmeerverbod.
Seine; brug a 86 (kmr 27.1); spoorbrug 
Maisons-Laffitte (kmr 58.6); werkzaamhe-
den. Bijzondere voorzichtigheid bij de bruggen 
tussen brug A 86 (kmr 27.1 grand bras) en brug 
Maisons-Laffitte (kmr 58.6) van maandag 9 t/m 
vrijdag 27 augustus dagelijks van 7:30 tot 17 
uur. Er vinden werkzaqmheden plaats direct 
boven- en benedenstrooms van de pijlers van 
de bruggen.
Seine; werkzaamheden. I.v.m. werkzaamhe-
den bijzondere voorzichtigheid linkeroever thv 
kmr 29.5 (bras de Gennevilliers) t/m vrijdag 27 
augustus van 7 tot 18 uur.
Seine; brug a 86 (kmr 27.1); brug ile St. De-
nis (kmr 28.3); brug St. ouen (kmr 26.0); 
stremming. I.v.m. werkzaamheden gelden de 
volgende beperkingen: Bijzondere voorzichtig-
heid brug A 86 (kmr 27.1) van dinsdag 10 t/m 
donderdag 12 augustus van 8 tot 18 uur; Bijzon-
dere voorzichtigheid brug A 86 (kmr 27.1) van 
maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus van 8 tot 
18 uur; Bijzondere voorzichtigheid brug A 86 
(kmr 27.1) van maandag 30 augustus t/m vrijdag 
3 september van 8 tot 18 uur; Bijzondere voor-
zichtigheid brug A 86 (kmr 27.1) van maandag 
27 september t/m vrijdag 1 oktober van 8 tot 18 
uur; Bijzondere voorzichtigheid brug A 86 (kmr 
27.1) van maandag 4 t/m dinsdag 5 oktober van 
8 tot 18 uur; Stremming tussen brug Ile St. Denis 
(kmr 28.3) en brug St. Ouen (kmr 26.0) dinsdag 
17 augustus van 15 tot 16 uur; Stremming tussen 
brug Ile St. Denis (kmr 28.3) en brug St. Ouen 
(kmr 26.0) op vrijdag 24 september van 11 tot 
12 uur; stremming tussen brug Ile St. Denis (kmr 
28.3) en brug St. Ouen (kmr 26.0) op maandag 
27 september van 11 tot 12 uur; stremming tus-
sen brug Ile St. Denis (kmr 28.3) en brug St. 
Ouen (kmr 26.0) van maandag 27 t/m dinsdag 
28 september van 15 tot 16 uur.
Seine; beperkingen. I.v.m. werkzaamheden geldt 
een bijzondere voorzichtigheid linkeroever: - thv 
kmr 29.5 van dinsdag 10 augustus 8 uur tot vrijdag 
13 augustus 18 uur - Thv kmr 50.8 van donderdag 
26 augustus 8 uur tot maandag 30 augustus 18 
uur - Thv kmr 50.2 van dinsdag 31 augustus 8 
uur tot zaterdag 4 september 18 uur.
Seine; beperkingen. I.v.m. onderwaterwerkzaam-
heden bijzondere voorzichtigheid thv kmr 19.0 
van maandag 9 augustus 8 uur tot vrijdag 20 
augustus 18 uur.
OOSTENRIJK
Donau (oostenrijk); oponthoud. I.v.m. vuur-
werk tussen kmr 2111.3 en 2111.7 oponthoud 
max.0.3 uur op vrijdag 13 augustus tussen 22 en 
22:20 uur en bijzondere voorzichtigheid linker-
oever op vrijdag 13 augustus van 18 tot 23:59 
uur, extra meldplicht mar.kan. 10.
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