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Ooit voeren wij van telefooncel 
naar telefooncel. Om te bellen 
met ouders, vrienden en voor 
zaken. Soms waren we wekenlang 
onvindbaar en onbereikbaar. 
In de rimboe, zonder radio- of 
tv-ontvangst. Maar we lagen wel 
regelmatig gezellig bij elkaar 
langszij om een wijntje te drinken 
bij zonsondergang.
Sindsdien zijn onze sociale 
contacten sterk vermeerderd. 
Iedereen kan ons dag en nacht 
bereiken, we zijn nooit meer 
onvindbaar. Heerlijk om altijd 
contact te hebben met de rest van 
de wereld. Maar van een wijntje 
met de buren komt het nu nog 
maar zelden. ···
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Vlaggenlijn op Salve voor Matteo en Joanne
WERKENDAM Schipper Matteo Ver-
heij en zijn bruid Joanne Vink 
gaven elkaar vrijdag 15 mei het 
jawoord. Samen gaan ze varen op 
de Salve. 
Alvorens het bruidspaar - deze 
week nog in Schuttevaer  - naar 
het gemeentehuis toog werden 

SCHIPHOL Zeevarenden kunnen 
dankzij luchtbruggen van KLM 
weer worden ingevlogen ter af-
lossing van hun collega’s, die 
inmiddels al maanden extra aan 
boord zijn.

Zij konden door de coronapan-
demie niet van boord, maar krij-
gen nu eindelijk weer de kans om 
thuis bij hun families te zijn. KLM 
komt hiermee tegemoet aan het 
verzoek van de Koninklijke Ver-
eniging van Nederlandse Reders 
(KVNR).

150.000
Wereldwijd wachten inmiddels 

meer dan 150.000 zeevarenden al 
maanden op aflossing. Voor de Ne-
derlandse reders gaat het om zo’n 
12.000 zeevarenden. Het transport 
over zee geldt als logistieke rug-
gengraat van de wereldhandel, 
maar liefst 90 procent van alle 
goederen wordt over zee vervoerd. 
Om de zeeschepen veilig te kun-
nen laten varen is het reizen van 
zeevarenden van en naar zeesche-
pen essentieel.

‘De coronapandemie heeft ge-
leid tot ernstige reisrestricties, die 

ook nog eens van land tot land ver-
schillen. Geannuleerde vluchten 
kwamen daar bovenop. Zo werd 
het in korte tijd vrijwel onmoge-
lijk voor zeevarenden om van de 
zeeschepen naar huis te reizen 
en andersom’, zegt directeur van 
redersvereniging KVNR Annet 
Koster. ‘We zijn KLM zeer erken-
telijk dat dit initiatief door hen is 
omarmd en dat de luchtbruggen 
nu realiteit zijn. Dat brengt zee-
varenden, hun families en reders 
rust.’ (RQ)

Luchtvaart komt zeevaart 
en zeevarenden te hulp

HAMBURG Hamburger Hafen 
und Logistik AG (HHLA ) is bij-
na klaar om met haar grootste 
kranen de grootste (24.000 TEU) 
schepen af te handelen. Kraan-
bouwer ZMPC uit Sjanghai voer-
de nog eens twee kranen aan 

met een reikwijdte die 26 rijen 
containers breed is. 

De 138 meter hoge kranen krij-
gen een plek aan de Burchardkai 
aan de Waltershofer Hafen. Vorig 
jaar november plaatste HHLA er 

al drie kranen van hetzelfde type. 
Met de nieuwe kranen erbij is het 
aantal plekken voor mega-sche-
pen aan de Burchardkai verhoogd 
van twee naar drie. 

Een vierde faciliteit voor de 
grootste schepen is bij de contai-

Hamburg: nóg een plek voor 24.000 TEU schepen

De 138 meter hoge kranen krijgen een plek aan de Burchardkai aan de Waltershofer Hafen. (Foto HHLA)

DEN HAAG Het Rijk, regionale 
overheden en marktpartijen 
hebben een nieuw akkoord 
gesloten over de bijdrage van 
26,5 miljoen euro voor de ver-
breding van de Kornwerder-
zandsluis. Dat heeft minister 
Cora van Nieuwenhuizen (In-
frastructuur en Waterstaat) 
bekendgemaakt.

Al geruime tijd zijn er plannen 
voor het verbreden van de Korn-
werderzandsluis. Hierdoor kun-
nen grotere schepen door de sluis. 
In dit kader was eerder al een ak-
koord gesloten voor de 26,5 mil-
joen euro die de markt moet bij-
dragen aan de totale investering 
van zo’n 215 miljoen. Dit plan 
kon echter in de prullenmand, 
nadat bleek dat het juridisch niet 
haalbaar was. De betrokken par-
tijen moesten daardoor opnieuw 
met elkaar in overleg. Dat overleg 
heeft de afgelopen tijd plaatsge-
vonden en heeft het volgende 
plan opgeleverd.

Vissersschepen
Vracht- en vissersschepen gaan 

per overgeslagen ton lading een 
toeslag betalen via de haven-
gelden. Deze toeslagen worden 
vervolgens door de havenbedrij-
ven afgedragen aan een investe-
ringsfonds. De provincie Fryslân 
krijgt uit dit fonds in een periode 
van tien tot vijftien jaar het geld 
terug wat het heeft voorgefinan-
cierd om de verbreding mogelijk 
te maken.

Ook de jachtwerven gaan mee-
betalen. Hierover is afgesproken 

dat bouwers van superjachten in 
het IJsselmeergebied een bepaald 
percentage van de projectwaarde 
van ‘overmaatse schepen’ die 
zij bouwen, afdragen aan het 
eerdergenoemde investerings-
fonds. Bedrijven die zich in de 
toekomst in het gebied vestigen, 
zijn verplicht om aan te sluiten 
bij deze afspraken.

Geen juridische hobbels
Van Nieuwenhuizen schrijft in 

haar brief aan de Tweede Kamer 
dat ze deze keer geen juridische 
hobbels verwacht. ‘Een aantal ex-
terne deskundigen heeft meege-
dacht bij de ontwikkeling van dit 
voorstel en heeft aangeven dat 
het juridisch haalbaar is en ook 
mogelijk wordt als alle regiona-
le besturen in de IJsselmeerregio 
meedoen.’

De minister voegt eraan toe dat 
niet alleen de besturen in Fries-
land, Overijssel en Flevoland ak-
koord zijn, maar dat ook de drie 
gemeenten in Noord-Holland die 
aan het IJsselmeer liggen, ermee 
hebben ingestemd. De komende 
periode wordt gebruikt om het 
akkoord verder uit te werken.

Het is de verwachting van Van 
Nieuwenhuizen dat spoedig defi-
nitieve overeenstemming is over 
de concrete invulling van de re-
geling, waardoor snel kan wor-
den gestart met de realisatie van 
de verbreding. Als eerste wordt 
gestart met de aanpassing van 
de betreffende bruggen. Daarna 
wordt ook een begin gemaakt 
met de verruiming van de sluis 
zelf. (TvG)

Akkoord over financiering 
verbreding Kornwerderzandsluis

Vracht- en vissersschepen gaan per overgeslagen ton lading een toeslag 
betalen via de havengelden bij de Kornwerderzandsluis. (Foto CC)
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Vlaggenlijn op Salve voor Matteo en Joanne
aan boord foto’s gemaakt. De Sal-
ve was versierd met een kleurrijke 
vlaggenlijn, ook het schip Desire 
van buurman Jaco van der Pijl had 
zijn vlaggenlijn uitgerold. 
Hij trad zelf op 2 april in het huwe-
lijk met Rianne van Horssen. 
(HVK)

(advertentie)

WERKENDAM  Na het vertrek van 
directeur Fijke Mulder van 
schippersinternaat de Merwede 
heeft het bestuur van stichting 
Limena Martijn Stolk aangesteld 
als locatieverantwoordelijke. Hij 
is nu het aanspreekpunt voor 
ouders, kinderen en personeel.

Fijke Mulder nam eind april 
afscheid als directeur van het 
schippersinternaat en is per 1 
mei begonnen als directeur bij 
de Vereniging Helpende Handen. 
Mulder werd tien jaar geleden di-
recteur na een roerige periode op 
het schippersinternaat. Hij volgde 
de ontslagen Dick Weppelman op, 
zijn ontslag leidde destijds tot het 
aftreden van het bestuur van het 

internaat. Martijn Stolk is geen 
onbekende op het internaat. Hij 
werkt al jaren als hoofdgroepslei-
der op De Merwede, eerder was 
hij groepsleider. ‘Voor ouders, 
kinderen en personeel verandert 
er niets, maar achter de schermen 
heeft hij minder bevoegdheden 
dan de directeur’, zo vertelt alge-
meen directeur Abco Fierloos van 
stichting Limena. 

Terug naar school
In de voorbije week mochten 

de internaten van Limena in Wer-
kendam, Dordrecht en Krimpen 
aan de IJssel weer open na sluiting 
vanwege de coronacrisis. ‘Het was 
een pittig traject, maar alles is 
goed verlopen. Het was puzzelen 

voor ons, omdat niet elke school 
voor dezelfde systematiek koos en 
ook eigen keuzes maakte. In Dor-
drecht gaan bijna alle kinderen 
naar dezelfde school en dan is het 
gemakkelijker afspraken maken’, 
zo is de ervaring van Fierloos. 

Vrijwel alle kinderen keerden in 
de voorbije week terug op de in-
ternaten. ‘We hebben wel signalen 
dat bij heropening van de scholen 
voor voortgezet onderwijs niet 
alle kinderen terugkeren. Vooral 
bij scholen die het online onder-
wijs goed op orde hadden, zullen 
misschien de oudere leerlingen 
het schooljaar liever aan boord af 
willen maken.’ (HVK)

www.merwede-internaat.nl

Martijn Stolk volgt Fijke Mulder op bij De Merwede

De 138 meter hoge kranen krijgen een plek aan de Burchardkai aan de Waltershofer Hafen. (Foto HHLA)

ner terminal Tollerort, daar is 
de reikwijdte 24 containers. De 
nieuwe kranen gaan kleinere 
exemplaren vervangen van de 
Container Terminal Burchadkai 
(CTB). Het totaal aantal kranen 
van CTB is ruim 30 waarvan er 
18 geschikt zijn voor het ver-
werken van schepen van boven 
de 18.000 TEU. (WdN)

In antwoord op een brief die de 
ASV 23 maart aan minister van 
Infrastructuur en Waterstaat Cora 
van Nieuwenhuizen schreef, staat 
dat terughoudendheid zal worden 
betracht bij overtredingen. 

‘Er is besloten om zeer terug-
houdend te zijn met handhaving 
rondom de drie keer 24 uur bezet-
ting’ schrijft directeur Maritieme 
Zaken Brigit Gijsbers namens de 
minister. ‘In de praktijk betekent 
dit dat schippers wat langer kun-
nen blijven liggen. Het spreekt 
voor zich dat de veiligheid en een 
vlotte doorstroming op de vaarwe-
gen daarbij niet in het geding mo-
gen komen.’ 

Maar volgens de ASV lost die 
terughoudendheid de problemen 
niet op en is die ook niet overal 
het geval. ‘Helaas horen we veel 
negatieve geluiden van schippers 

hierover: zij herkennen weinig 
van een eventuele coulante hou-
ding, integendeel.’ 

Maashaven
De manier waarop gehandhaafd 

wordt in de Maashaven in Rotter-
dam noemt de ASV een doorn in 
het oog. Dit is de laatste haven in 
Rotterdam waar de binnenvaart 
zonder tijdsbeperkingen mag lig-
gen, maar dat wordt volgens de 
ASV steeds moeilijker gemaakt. 

‘De schippers voelen zich hier 
weggejaagd. Ze zijn namelijk ver-
plicht gebruik te maken van de 
walstroomkasten maar die werken 
vaak niet.  Er is er zelfs een wegge-
haald en er is er een kapot en als 
ze niet werken zijn de consequen-
ties voor de schipper. We horen 
dat er meer problemen zijn met 
de stroomkasten in de Maasha-

ven. Onderdelen zouden uit China 
moeten komen en de mededeling 
is dat de schipper maar even moet 
verkassen. Er zijn ook al boetes 
uitgeschreven. Kortom: de amb-
tenaren hebben hun zaakjes niet 
voor elkaar, de ligplaats vervalt 

daarmee, de schipper krijgt een 
boete aan zijn broek (een schipper 
kreeg zelfs 2 boetes).

‘Coulance, een mooi woord dat 
betekent dat je in een crisissitu-
atie wat begrip hebt voor elkaar. 
In plaats daarvan wordt het de 
schippers alleen maar moeilijker 
gemaakt. Ondertussen blijven de 
plannen over een park in de Maas-
haven rondzingen en nemen dui-

Een schipper werd al twee keer beboet omdat de stroomkast niet functioneerde. Vooral in de Rotterdamse Maashaven voelen schippers zich weggejaagd. (Foto’s ASV)

‘Weinig te merken van terughoudendheid’

ASV: Ligplaatsen binnenvaart 
steeds nijpender probleem

‘ Maashaven spant  
de kroon’

Door Marja de Vet

Volgens de schippersorganisatie Algemeene Schippers Vereen-
ging (ASV) loopt het ligplaatsentekort snel op. Omdat er weinig 
werk is vanwege de coronacrisis, willen schippers soms langer 
dan 3x24 uur stil kunnen liggen en dat blijkt maar mondjes-
maat mogelijk. En de door het ministerie beloofde coulance 
strookt niet altijd met de realiteit.

delijker vormen aan. Dan helpt 
het natuurlijk als men aan kan 
tonen dat er toch maar weinig 
schepen liggen om die plannen ge-
accepteerd te krijgen.’

Amsterdam
‘Los van een stad als Amsterdam 

die inderdaad niet direct hand-
haaft als een schip langer dan een 
week ligt en ook niet bekeurt als 
stroomkasten niet werken, zien 
we maar weinig plekken waar de 
schipper zijn schip met een gerust 
hart even kan neerleggen.

‘Zo horen we dat de 3x24 uur 
vanuit Rijkswaterstaat door schip-
pers nog steeds als een maximum 
beschouwd wordt. Bij navraag 
wordt ons verteld dat men wel op 
bepaalde plekken langer mag lig-
gen maar dat men niet zegt welke 
plekken dat zijn omdat anders “ie-
dereen daar gaat liggen”. 

IJmuiden
‘En juist nu wordt na 15.30 uur 

de autoafzetplaats/ligplaats in 
IJmuiden met hekken afgesloten 
omdat handhavers bang schijnen 
te zijn voor de crossers die gebruik 
maken van het terrein. De Provin-
cie Zuid-Holland stuurde onlangs 
een schip bij Alphen aan de Rijn 
weg omdat het schip “het uitzicht 
bederft”. 

Schiedam sloot een kade af en 
opende die pas na veel gezeur 
weer -onder bepaalde voorwaar-
den- waar de auto’s op- en afgezet 
kunnen worden. En bij Ramspol 
vindt men dit nu juist het moment 
om een bordje te plaatsen met een 
maximale ligtijd van 3x24 uur.’
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Na ongeveer twee weken varen 
werden Piet en zijn vrouw Suzan-
no geconfronteerd met de eerste 
tegenslag. Op 18 februari kre-

gen ze het bericht, dat sluis Sablon op de 
Rhône er volledig uit lag voor langere tijd. 
Een dag later kwam de vader van Suzanno 
aan boord te vallen. Hij voer al twee jaar 
permanent mee aan boord. Hij werd over-
gebracht naar het ziekenhuis in Dijon en 
overleed twee dagen later. Hij zou dit jaar 
92 zijn geworden. 

Eindbestemming 
Op 24 maart pakten Piet en Suzanno de 

draad weer op. Ze lagen weken geblokkeerd 
vanwege een ongeluk met een tankschip op 
de Rhône bij sluis Sablon. In de tussentijd 
veranderde er veel vanwege de coronapan-
demie. ‘De Belgen, die geen Nederlanders 
meer door lieten en de Fransen, die alles 
aan banden legden’, blikt Piet terug. ‘Het 
was een enorme uitdaging om vanuit Ne-
derland weer bij het schip te komen. Daar-

bij bleef de eindbestemming voor de lading 
maar veranderen. Pagny was een optie, 
maar het personeel daar was na de aankon-
diging van Macron acuut gestopt met wer-
ken. Chalon-sur-Saône kwam voorbij, even-
als Villefrance en Salaise. Maar daar zaten 
ze zonder lospersoneel. Dan maar door naar 
Sète. Daar was de kraanmachinist in con-
tact geweest met iemand met corona. Dus 
er kon voorlopig niet gelost worden. Toen 
bleek Arles een eerste optie.’ 

Uiteindelijk loste de Traveler 2 april 120 
ton in Arles, de restant lading kon 7 april 
uit het ruim gehaald worden in Sète.

Hand klem
Omdat er weinig werk was in de omge-

ving, maakten Piet en Suzanno het zich 
maar comfortabel in Frontignan Caramus. 
Dat was onwennig. ‘Je mag hier niks, strand 
afgesloten en buiten ons privéterrein moet 

je steeds een formulier bij je hebben en 
word je gecontroleerd.’ Een paar dagen later 
bleek er toch werk in Arles, een lading rijst 
voor Valenciennes. Het zou 200 ton zijn, het 

werden er 163. Tijdens het laden ging het 
mis. Bij de vierde vrachtwagen moesten de 
luiken van voor naar achter. Piet zijn hand 
liep klem tussen de hydrauliekstang en de 

luikenkap. ‘Dat was goed klote. Er hing een 
lap vlees los, een zenuw en een spier en 
wat aders waren door, ik kon het bot zien. 
De klus hebben we wel afgemaakt, want er 
moesten nog twee vrachtwagens in terwijl 
de ambulance stond te wachten. Luiken 
snel dicht gedaan en toen met zwaailichten 
naar Nîmes. Daar geopereerd en met de taxi 
weer terug waar Suzanno op mij stond te 
wachten. Een dag later langs geweest bij de 
apotheek in Arles. Daar vroegen ze ook nog 
welke zuster mijn wond ging verzorgen. 
Natuurlijk mijn persoonlijke verpleegster. 
Suzanno heeft de wond om de andere dag 
verzorgd, ontsmet en verbonden.’

Naar Valenciennes
Na het ongeluk aan boord, vervolgen Piet 

en Suzanno hun reis. Waar ze normaal een 
week over doen, gebeurt nu in drie weken. 
De VNF legde vanwege Covid 19 de onder-
houdswerkzaamheden aan Porte de Garde 
van Poncey-lès-Athée stil. Gasolie kost het 
ze niet als ze stil liggen, met de vele zon-
nepanelen, die er aan boord zijn. Er loopt 
weinig stroom op zowel Rhône als Saône. 
Ze maken er korte vaardagen van en stop-
pen onderweg op rustige plekken, waar ze 
ongestoord zonder controles kunnen wan-
delen met hun viervoeter Bourguignonne. 
In Seure knopen ze weer vast en is het vol-
gens Piet wachten op het startschot van de 
VNF ‘of beter de VNNF (Voie Non Navigable 
de France)’. Op 5 mei krijgen ze te horen, 
dat VNF drie schepen in konvooi door het 
kanaal wil loodsen. Piet krijgt het vermoe-
den, dat de problemen nog niet voorbij 
zijn. 

Piet en Suzanno komen aan in Auxonne. 
‘Liggen we lekker in het zonnetje, stopt er 
een auto. Een chefje wil weten welk schip 
we zijn en hij wil ons telefoonnummer heb-
ben. Opdracht van de chef uit Lyon. Dan 
kan de beste man ons bellen wanneer we 
verder mogen. Als dit de voorbode is van 
wat er de komende week voor ons ligt, dan 
wordt het tijd, dat we ons borst maar nat 
gaan maken en de mouwen strijdvaardig 
gaan opstropen.’ 

Uiteindelijk kunnen Piet en Suzanno 8 
mei door Poncey, op weg naar Valenciennes. 

Piet en Suzanno Bouchier met de herder Bourguignonne aan boord van de Traveler. Maarten, de vader van Suzanno, 
voer sinds twee jaar mee aan boord. Hij overleed na een val aan boord. (Foto’s Traveler)

‘Het was een enorme uitdaging om vanuit Nederland weer bij het schip te komen’

Bijzondere en 
trieste reis 
van de Traveler

In Sète wordt de laatste lading 
uit de Traveler gehaald 

Door Erik van Huizen

Een bijzonder en triest verhaal noemt 
spitsenschipper Piet Bouchier van de 
Traveler de reis, die 3 februari van dit 
jaar begon in Gent en pas op 8 april 
eindigde met het lossen van de lading. 
Tijdens de reis in Frankrijk kreeg 
de schoonvader van Piet een onge-
luk aan boord en hij overleed in het 
ziekenhuis.
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Vervoermarkt

Ook Duitse vrachtprijzen blijven laag

De markt is nog steeds slecht. Ook in 
Duitsland zijn de vrachtprijzen laag. 
Het water deelt op de rivieren en dat 
kan wellicht enige soelaas bieden. In 
de tankvaart wordt nog steeds rela-
tief beter betaald. 

Sojaschroot ging van Rotterdam naar Oss 
voor 3,25 euro per ton. Van Rotterdam naar 
Engter werd voor tarwe 6,50 euro per ton 
betaald. Van Rotterdam naar Stürzelberg 
wrd 3,65 euro per ton betaald.  

Duitsland
Van Maagdenburg naar Lochem werd 10,60 
euro per ton betaald en van Bülstringen 
naar Düsseldorf 9,50 euro per ton. Van 
Wesel naar Antwerpen was het tarief 2,25 
euro per ton en van Bülstringen naar Neuss 
8 euro per ton. 

Peterson
Peterson Amsterdam verwachtte 16 mei de 
Ithaki met mais. 
Op 20 mei arriveerde de GH Storm Cat 
met palmkernexpeller en de Genco 
Hunter wordt 21 mei verwacht met 
palmkernexpeller. 
De Nord Virgo komt 23 mei met so-
jaschroot en -pellets en de Doric Warrior 25 
mei, eveneens met sojaschroot en -pellets. 
De Clia wordt 5 juni verwacht met so-
jaschroot en -pellets en de Alcmene 15 
juni, eveneens met sojaschroot en -pellets. 
Peterson Rotterdam verwacht 10 juni de 
Sarita met sojaschroot en -pellets. 

EMO
De EMO verwacht deze week vier schepen 
met kolen en een met erts. De Sea Posei-
don lag 17 en 18 mei erts te lossen en de 
Seacon Shanghai lag tot en met 19 mei 
kolen te lossen. De Philipp Oldendorff lost 
tot en met 23 mei kolen en de Flag Mette 
wordt 24 mei leeg verwacht van kolen. De 
Pelopidas lost tot en met 25 mei kolen. 

Waterstanden
Het water is vergeleken met begin vorige 
week gedaald en de daling zet deze week 
verder door. 
De Pegel van Pfelling gaf begin deze week 
2,90 meter aan. Maxau gaf begin deze week 
4,55 meter aan en Mannheim stond op 2,40 
meter. De Pegel van Kaub stond op 1,55 
meter en daalt deze week licht. In Koblenz 
gaf de Pegel 1,60 meter aan. De Pegel van 
Keulen stond begin deze week rond de 2,25 
meter en geeft later deze week 2,00 meter 
aan. De Pegel van Duisburg-Ruhrort gaf 
begin deze week 3,25 meter aan en daalt 
deze week licht.

Tankvaart
Insights Global-Rijnvrachttarieven per 18 
mei 2020 © PJK International bv / www.
insights-global.com
Basis 2000 tons partijen of op waterstand 
geladen (voor Dortmund: incl. 1000-1200 
ton), van Amsterdam/Rotterdam in euro/
mton en voor Bazel in Zwfr/ton.

Euro/ton Gasolie Benzine
Duisburg 10,50 11,05
Dortmund 11,50 12,05
Keulen         14,00 14,55
Frankfurt 25,00 25,80
Karlsruhe 27,00 27,80
Straatsburg 30,50 31,30
Bazel in Zwfr 41,00 42,50
Bazel in € 39,00 40,43
Olieprijzen zitten weer flink in de lift 
nu de vraag naar olieproducten lijkt toe 
te nemen. Verschillende landen hebben 
de lockdowns versoepeld waardoor de 
consumptie van benzine en diesel toe zal 
nemen. Alleen de vraag naar jet-kerosine 
zal achterblijven nu er nog altijd weinig 
vliegverkeer is. Veel landen worstelen nog 
altijd met het virus en de vraag naar pro-
ducten is daar nog altijd extreem laag. 
Brent olie wordt momenteel voor boven de 
$35 per vat verhandeld, het hoogste niveau 
sinds begin april. De flink lagere productie 
van olie heeft geleid tot wat bodemvor-
ming en de overschotten aan olie groeien 
ook merkbaar langzamer in vergelijking 
met de voorgaande weken. 

Rijn en ARA
Op de Rijn gaat de handel nog redelijk 
door en was de import van gasolie/diesel 
vanuit ARA vorige week op het hoogste ni-
veau sinds medio september 2019. Impor-
teurs gooien vanwege de huidige contango 
de tanks zo vol als mogelijk, want de vraag 
van de eindverbruiker is momenteel een 
stuk lager. Hoewel in de afgelopen weken 

de vraag naar verwarmingsolie sterk was 
toegenomen, is de consumptie nu een stuk 
lager door het warme lenteweer en zijn 
de tanks volgegooid voor de aankomende 
winter. Waterstanden waren flink opge-
lopen, maar momenteel dalen ze sterk. 
Het gebrek aan reserves in het meer van 
Konstanz, waar normaliter smeltwater uit 
de Alpen leidt tot een stabiele afvoer van 
water in de Rijn, zorgt er voor dat de huidi-
ge droge periode leidt tot onzekerheid over 
de af te laden volumes. Enkele importeurs 
zijn daardoor ook al bezorgd dat er bij 
weer een droge zomer problemen kunnen 
ontstaan met het transport naar boven toe. 
Tarieven op de Rijn zijn door de sterke 
vraag erg stabiel, in tegenstelling tot in 
de ARA. Daar zijn in de maanden maart 
en april de tarieven snel gedaald door 
onzekerheid over het coronavirus, maar 
herstellen zich erg snel. Veel schepen zit-
ten in een timecharter of varen op de Rijn, 
waardoor er minder schepen beschikbaar 
zijn voor spotreizen in de ARA. Dit stuwt 
de tarieven. De ICE-expiratie van het gaso-
liecontract kwam deze maand uit op ruim 
350.000ton, wat ook weer fysiek geleverd 
dient te worden en dit kan de vraag naar 
schepen verder stuwen. 

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van 
schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel 
dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan 
het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt 
u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-
581005 (marjadevet@schuttevaer.nl).

Door Rene Quist
ROTTERDAM Gemeente Rotter-
dam, Metropoolregio Rotter-
dam Den Haag en Havenbedrijf 
Rotterdam gunnen het perso-
nenvervoer over water in Rot-
terdam en Schiedam aan Wa-
tertaxi Rotterdam.

Vanaf 1 januari 2022 neemt 
het bekende Rotterdamse ver-
voersbedrijf, naast de huidige 
activiteiten, ook de bestaande 
Waterbus-lijnen 18 en 19 en de 
Pont op Zuid voor zijn rekening. 
Onderdeel van het contract is dat 
Watertaxi Rotterdam voor 2030 
met volledig uitstootvrije boten 
vaart. Het contract loopt voor 15 
jaar.

Varen zonder uitstoot
Voor de vaardiensten worden 

zeven nieuwe zero-emissie boten 
gebouwd. Vier daarvan krijgen 
een capaciteit van 40 passagiers 
en twee boten zijn geschikt voor 

12 personen en hun fietsen. De 
huidige vloot van 18 vaartuigen 
vervangt het bedrijf geleidelijk 
door ‘schone’ boten. Uitgangs-
punt is dat alle boten uiterlijk 
eind 2029 emissievrij varen. Hier-
mee draagt ook het personenver-
voer over water bij aan de inzet 
van Gemeente, Metropoolregio 
en Havenbedrijf voor schoon, stil 
en energiezuinig vervoer.

Meer over de Maas
Doordat Watertaxi Rotterdam 

straks vaart op de lijnen 18, 19 
en Pont-op-Zuid sluiten deze 
diensten goed op elkaar aan. Het 
vervoer over water wordt hier-
mee nog meer onderdeel van 
de mobiliteit in Rotterdam. Wa-
tertaxi Rotterdam, de Waterbus 
lijnen 18, 181 en 19 en Pont-op-
Zuid waren in 2019 goed voor 
zo’n 840.000 reizigers. Het ver-
voer over water krijgt een sterke 
impuls. De Maas is eerder een 
verbinding dan een scheiding. .

Waterbus verliest lijnen

Watertaxi wint exploitatie 
personenvervoer Rotterdam

Het vervoer over water wordt hiermee nog meer onderdeel van de mobili-
teit in Rotterdam. (Foto Watertaxi)

Partijen in de Tweede Kamer 
wezen de minister op de bijzonde-
re positie van de binnenvaart en 
vroegen haar waarom de binnen-
vaart niet valt onder de regeling 
tegemoetkoming ondernemers 
getroffen sectoren (TOGS) en bin-
nenvaartondernemers soms geen 
gebruik kunnen maken van de 
tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (TOZO). 
Zo zag het CDA dat een schipper 
in Frankrijk al maanden zonder 
inkomen zit omdat de vaarwegen 
zijn gestremd en de schipper geen 
TOZO-uitkering krijgt omdat hij 
een briefadres heeft en geen vast 
adres.

NOW-regeling
Ook blijken de vele gezinsbe-

drijven in de binnenvaart geen 
gebruik te kunnen maken van 
de Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW-regeling). De binnenvaar-
tondernemer kan wel steun ont-
vangen voor opschorting van ren-
te en aflossing op de hypotheek 

en de Kleine Kredieten Corona 
garantieregeling. Maar volgens 
de D66 Kamerleden ‘worden de 
liquiditeitsproblemen hiermee 

doorgeschoven’. D66 vraagt de mi-
nister daarom een maritiem nood-
fonds op te zetten en de TOGS- en 

NOW-regeling met terugwerkende 
kracht te verbreden.

De PVV wil dat de minister zich 
extra gaat inzetten voor zaken die 
door de coronacrisis extra zicht-
baar zijn geworden. ‘Zo is de fra-
giele situatie van de schippers, ten 
opzichte van hun opdrachtgevers, 
pijnlijk duidelijk geworden. Een 
meer transparante markt zou kun-
nen helpen.’

De SP-fractie ziet in deze tijd 
eveneens bevestigd dat de markt 
van de binnenvaart niet functio-
neert. ‘Een stap in de goede rich-
ting zou meer markttransparantie 
zijn, zoals het door de ASV voorge-
stelde Agora.’ De SP realiseert zich 
dat de minister overstelpt wordt 
met noodkreten en dat de kleine 
binnenvaart de afgelopen jaren al 
vaak de noodklok luidde. ‘Maar 
de minister heeft in het verleden 
aangegeven de kleine binnenvaart 
een warm hart toe te dragen.’ De 
Kamerleden willen dan ook we-
ten of de minister de noodkreet 
serieus neemt. ‘Want zonder over-
heidsingrijpen en meer transpa-

Minster Cora van Nieuwenhuizen 
bezoekt Volkeraksluizen.  
(Foto BLN-Schuttevaer)

‘Binnenvaart moet gezonder’

Kamer vraagt minister om steun voor de binnenvaart

Liquiditeitsproblemen 
worden doorgeschoven

Door Erik van Huizen

Diverse partijen in de Tweede Kamer hebben minister Cora van 
Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat steun ge-
vraagd voor de binnenvaart. De Kamerleden uitten vorige week 
in een schriftelijk overleg met de minister hun zorgen over de 
situatie in de binnenvaart. Zo zijn steunmaatregelen van de 
overheid vaak niet van toepassing. Het ministerie meldt te gaan 
kijken naar de vraag van de Kamerleden.
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De markt voor de droge lading schepen 
is inmiddels gedaald tot het laagste 
niveau, voor de capesizers tot iets boven 
$ 2.000 per dag, het laagste niveau sinds 
maart 2016. 

De capaciteit van de capesize vloot daalde 
doordat voor een aantal schepen afspraken 
werden afgezegd, door het slopen van schepen 
en doordat de mijnbouwer Vale aankondigde 
25 grote ertsschepen uit de vaart te nemen. 
Voor ertsreizen vanaf Brazilië naar China 
werd $ 6,77 per ton betaald, voor reizen vanaf 
Australië naar China bedroeg de vracht $ 3,57 
per ton. Volgens berekeningen van Clarkson 
groeit de capaciteit van de droge lading vloot 
dit jaar met rond 3,6 % en rond 1,7 % in 2021. 
Als er inderdaad droge lading schepen met 
een capaciteit van 4,7 miljoen ton naar de 
slopers gaan zouden in de tweede helft van 
2020 en in 2021 een verbetering van de markt 
mogelijk worden. 

Onzekerheid
Er is wel een grote als. De verhouding V.S./
China is op een heel laag niveau terecht geko-
men en als de huidige Amerikaanse president 
herkozen wordt is een snel herstel van de 
betrekkingen tussen de twee landen niet te 
verwachten.
De containerrederijen zijn erin geslaagd om 
de vrachttarieven op een redelijk niveau te 
krijgen. Onder leiding van Maersk zijn de 
tarieven voor 40 voet containers in het eerste 
kwartaal gestegen tot $ 2.000, een stijging van 

5,7 % vergeleken met het eerste kwartaal van 
2019. Door de grote allianties op de oost/west 
routes kon dit resultaat afgedwongen worden. 
Wel is het een zorg dat het aantal opgelegde 
containerschepen blijft groeien. Eind april 
waren containerschepen opgelegd met een 
capaciteit van 2,4 miljoen teu. Line operators 
leveren steeds sneller gecharterde schepen 
terug aan  de eigenaar die geen ladingen voor 
die schepen hebben. Het feit dat de groei van 
de container vloot betrekkelijk gering is hielp 
mee met het tot stand komen van redelijke 
vrachttarieven. Overheden spelen eveneens 
een belangrijke rol. 
De Franse regering verleende de Franse rederij 
CMA CGM een lening waarbij de staat 70 % 
van de lening garandeert en drie Franse ban-
ken instaan voor de overige 30 % van de 1,1 
miljard lening. Maersk verwacht in het twee-
de kwartaal van dit jaar een forse daling van 
20 tot 25 % van het aantal te vervoeren contai-
ners door de gevolgen van het coronovirus. 

OPEC
De organisatie van olie exporterende landen 
OPEC voorspelt een flinke daling van de vraag 
naar ruwe olie en geraffineerde producten. 
Volgens OPEC zal de vraag dalen tot 81,3 
miljoen vaten per dag. De prijs van ruwe olie 
varieerde sterk de laatste maanden maar 
daalde inmiddels tot het laagste niveau sinds 
2001. De V.S. voerde sinds 1992 niet zo weinig 
olie in als in april dit jaar, 5,4 miljoen vaten 
per dag terwijl de export 3,7 miljoen vaten 
bedroeg. Met de grootschalige ontslagen in 

de Amerikaanse industrie zal het plaatje niet 
snel verbeteren. Charterers willen inmiddels 
zo snel mogelijk van de tankers af. Huren 
voor de vlcc’s liggen inmiddels rond $ 22.500 
per dag, voor de suezmaxen rond $ 19.000 en 
voor de aframaxen rond $ 17.000 per dag. Een 
verder daling wordt verwacht maar zal waar-
schijnlijk meevallen. Maar zolang met name 
het vliegverkeer niet herstelt zal de vraag naar 
brandstof laag blijven. De vraag naar brand-
stof zal in mei en juni verder dalen. Huren 
van $ 250.000 per dag voor de vlcc’s zullen 
niet zo snel weer voorkomen.       

Aantal opgelegde containerschepen groeit

‘Binnenvaart moet gezonder’

Kamer vraagt minister om steun voor de binnenvaart

rantie gaat deze markt nooit goed 
functioneren.’

Passagiersvaart
Naast de vrachtvaart uitten de 

Kamerleden ook zorgen over de 
passagiersvaart. Deze dreigt door 
de coronacrisis ten onder te gaan. 
De SGP-fractie constateert dat in 
de passagiersvaart grote klappen 
vallen, dat de 4.000 euro uit de 
TOGS-regeling onvoldoende is en 
vraagt de minister wat zij vindt 
van het voorstel vanuit de sector 
voor een noodfonds.

Het CDA wijst de minister erop 
dat de bruine vloot in veel lan-
den gesubsidieerd of gefinancierd 
wordt met publieke middelen. De 
partij wil dan ook dat de minister 
kijkt naar een stilligregeling, zoals 
voor de visserij. De Kamerleden 
pleitten er eveneens voor dat de 
minister de regie neemt voor de 
veiligheidsmaatregelen die voor 
de bruine vloot gaan gelden. Som-
mige schippers willen dagtochten 
gaan maken en hebben hiervoor 
protocollen opgesteld. Maar om-
dat een schip zich verplaatst, zou 

de bruine vloot worden geconfron-
teerd met veel administratieve las-
ten en onzekerheid. 

Het CDA pleit daarom voor ‘één 
loket’ of om de veiligheidsregio’s 
te laten komen met eensluidende 
protocollen.

Vergroening
De D66-fractie vindt het belang-

rijk dat in een economisch herstel-
plan voor de binnenvaart wordt 
geïnvesteerd in vergroening, bij-
voorbeeld emissieloos varen. De  
Kamerleden vinden dat de coron-

acrisis geen reden mag zijn voor 
een vertraagde Green Deal. 

De PVV kwalificeert de vergroe-
ning als ‘duurzaamheidsgekte’. 
De Kamerleden vragen of de mi-
nister ervan op de hoogte is dat 
de binnenvaartondernemer wel 
de lasten, maar niet de lusten er-
vaart van de opgelegde duurzaam-
heidsregels. ‘Helaas blijkt dat de 
subsidies nog steeds gaan naar een 
beperkt deel van de binnenvaart. 
Daarmee jaagt de minister de bin-
nenvaartondernemer het faillisse-
ment in.’ (EvH)

REACTIES
‘ Binnenvaart moet 
gezonder’

De Algemeene Schippers-
vereeniging (ASV) vindt de 
tijdelijke maatregelen voor 
deze tijdelijke crisis onvoldoen-
de voor een goede toekomst 
voor de binnenvaart. ‘Wat 
wij zorgelijk vinden is dat die 
negatieve lijn al eerder was 
ingezet’, vertelt woordvoerder 
Sunniva Fluitsma. ‘Door stikstof 
en PFAS waren er al goede-
renstromen gekelderd. En als 
er een jaar geen laag water 
is blijkt onmiddellijk dat de 
noodzakelijke reservecapaci-
teit overgaat in overcapaciteit. 
Noodfondsen en subsi dies 
kunnen even helpen, maar de 
sector zou structureel dusdanig 
gezond moeten zijn dat men 
met dit soort omstandigheden 
moet kunnen dealen. De sector 
is gebaat bij een sterkere 
onderhandelingspositie van de 
schipper.’

Het Centraal Bureau voor de 
Rijn- en Binnenvaart (CBRB) 
vindt dat TOGS-regeling de 
passagiersvaart en veerdien-
sten ‘enigszins tegemoet komt’. 
‘Deze regeling biedt zeer 
beperkt ondersteuning en is 
niet toereikend genoeg’, meldt 
Lotte Verschoor van het CBRB 
desgewenst. ‘Ook de overige 
steunmaatregelen zijn niet toe-
reikend, vandaar dat het CBRB 
en Koninklijke BLN-Schuttevaer 
een verzoek tot een noodfonds 
hebben ingediend. 

Volgens Koninklijke 
BLN-Schuttevaer zijn in het 
vervoer over water van goe-
deren goederenvervoer vooral 
problemen doordat geen van 
de bestaande overheidsrege-
lingen toegankelijk zijn voor 
de MKB-gezinsbedrijven. ‘Een 
aantal leden in de droge lading 
melden ons bijvoorbeeld een 
halvering van hun omzet over 
de laatste vier maanden van 
dit jaar in vergelijking tot vorig 
jaar. Ook hebben we aangege-
ven dat sommige schepen zijn 
stilgelegd en de bemanning 
naar huis is gestuurd. Zowel de 
volumes als de vrachtprijzen in 
de droge lading zijn door het 
grote aanbod aan schepen fors 
gedaald. We hebben de Kamer-
leden duidelijk gemaakt dat 
is zuur is voor deze categorie 
ondernemers. In alle scenario’s 
zien we ondanks de verlichting 
van de coronamaatregelen 
een economische recessie en 
dat maakt de situatie niet veel 
beter. Het ladingaanbod voor 
de industrieën en de bouw 
en dus ook de vrachtprijzen 
blijven dan structureel laag en 
de reserves raken op. Daarom 
moeten er meer maatregelen 
komen om ondernemingen, 
ook met kleine schepen, niet 
te laten omvallen, want weg 
is weg zo leert ons. Meer over 
water begint bij behouden wat 
er nu is.’ (EvH)

ZEEVRACHTENMARKT
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Voor de sloop van alle soorten schepen, kranen, offshore 
constructies en aanverwant groot materieel.

023 - 532 52 11 / 06 - 53 18 73 17

Verkoop van scheepsonderdelen, bel 023 - 532 52 11

TREFFERS BV 
SCHEEPSRECYCLING

Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ  Haarlem • E-mail: treffers@hetnet.nl

www.treffers-haarlem.nl

A DV E RT E R E N ?

VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E :
Arie van Wiggen: 0 6  2 0 4 1 6 0 7 9

Exemplaren p/wk Betalende lezers Bereik beslissers

verkoop@schuttevaer.nl

Gespecialiseerd in:

Lemans - Nederland
Postbus 527 - 4600 AM BERGEN OP ZOOM

Voor alle soorten lieren en kluizen

E-mail: lemans@lemans-nederland.eu
www.lemans-nederland.eu

• BINNENVAART • OFFSHORE • ZEEVAART • BAGGERIJ

Tel. 0164 680097 • Fax. 0164 681971

Tevens voor:

• rollenkluis

• verhaalrol

• panama kluizen

• blokken en schijven

• fairleads

• dommekrachten

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

Voor alle soorten lieren en kluizen
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Vervoermarkt

‘De toekomst hoeft niet per 
definitie te bestaan uit groter 
en meer. Ik leg me daarbij niet 
neer, maar de realiteit is dat we 

onze kolen- en oliestromen gaan verliezen. 
We hebben nog steeds een klimaatcri-
sis. Via energietransitie en digitalisering 
zullen we nieuwe verdienmodellen moeten 
ontwikkelen. Ik ben positief voor de toe-
komst, maar die is anders dan het verle-
den’, verwacht Castelein. ‘Het succes van 
een havencomplex wordt door veel meer 
elementen bepaald dan alleen groei, zoals 
werkgelegenheid die we creëren of impact 
op de samenleving.’

Coronacrisis
Hoe langer de coronacrisis aanhoudt, hoe 
groter de gevolgen zijn voor de economie. 
En daarmee ook voor de Rotterdamse 
haven, als barometer van de economie. 
Daarover werd afgelopen vrijdag gespro-
ken tijdens een webinar van Nieuwsblad 
Transport.
Te gast waren, naast Allard Castelein, Kees 
Groeneveld (directeur Euro-Nordic en voor-
zitter Vereniging Rotterdamse Cargadoors), 
Ben Maelissa (directeur Danser Group en 
lid Algemeen Bestuur Deltalinqs) en Rode-
rick de la Houssaye (directeur NedCargo 

en voorzitter Fenex). Het havenbedrijf had 
een dag eerder de cijfers over het eerste 
kwartaal van dit jaar gepubliceerd. Daarin 
werd voor 2020 een krimp van het volume 
met 10 tot 20% uitgesproken. 
Castelein: ‘De resultaten zijn slecht. Finan-
cieel zijn de gevolgen significant. We gaan 
dit jaar fors minder overslaan. Komend 
kwartaal kan zomaar twintig tot dertig 
procent minder overslag opleveren. Maar 
ik maak me het meest zorgen over de ge-
zondheid van mensen. Er zijn ook bij ons 
gevallen van corona. Ook vraag ik me af of 
bedrijven in staat zijn om deze korte maar 
hevige crisis te overleven. En als de crisis 
straks is afgelopen, hebben we dan nog 
voldoende capaciteit om terug te veren?’
Als de vraaguitval blijft bestaan, olieprij-
zen blijven dalen en de coronacrisis in 
de economie blijft doorwerken, ziet de 
wereld er straks heel anders uit, zo beseft 
Castelein. ‘We kunnen niet voorspellen 
hoe morgen eruit ziet. Het gaat erom hoe 
we ons kunnen aanpassen aan die realiteit. 
We proberen dus vooral kansen te zien en 
flexibel te blijven.’

Steunmaatregelen
Het havenbedrijf is overigens niet van 
plan om een algemene steunmaatregel af 

Hoewel er min-
der volumes is in 
de Rotterdamse 
haven, draaien 
de achterland-
verbindingen wel 
redelijk door. 
(Foto Havenbedrijf/
Erik Bakker)

‘Realiteit is dat we onze kolen- en oliestromen gaan verliezen’

Castelein: ‘Alleen volume en groei geen 
duurzaam business model Rotterdam’

Danser voorziet serieuze 
terugval containervolumes

Door Bart Pals

De Rotterdamse haven zal 
zich na de coronacrisis niet 
langer richten op volume 
en groei als belangrijkste 
drijfveren. ‘Dat is geen 
duurzaam business model. 
Onze haven zal niet zo snel 
nog groter worden’, sprak 
Allard Castelein, CEO van 
Havenbedrijf Rotterdam, 
tijdens een webinar dat 
door zusterblad Nieuws-
blad Transport werd 
georganiseerd.

te kondigen voor stakeholders die door de 
coronacrisis in de problemen komen. ‘Ik 
ben onder de indruk van de maatregelen 
die het kabinet heeft genomen voor het 
bedrijfsleven. Een algemene kortingsmaat-
regel vanuit ons gaat niet werken bij een 
bedrijf waar de cashflow is opgedroogd. We 
kunnen wel kijken naar bijvoorbeeld uit-
stel van betalingen. En in overleg met VRC 
en Deltalinqs hebben we een maatregel 
afgekondigd met betrekking tot het zeeha-
vengeld. Maar verder heeft de overheid de 
leiding in dit proces en bekijken we het op 
individuele basis.’
De daling van de overslag vanwege de co-
ronacrisis werkt ook flink door bij de car-

gadoors, vertelt VRC-voorzitter Groeneveld. 
‘Bij de containers zien we dat er de laatste 
tijd 20% minder afvaarten zijn geweest 
vanuit China. Nu is de ellende in Europa en 
de VS begonnen. Dat merken we wel aan 
boord van de schepen. De autoverkoop is 
gehalveerd. Dat heeft enorme impact op 
de aanvoer van grondstoffen. Ook expor-
teren we veel minder. De volumes nemen 
af en dat duurt nog wel even. De rederijen 
hebben het zwaar. Dat is logisch als 20% 
van je afvaarten niet doorgaan. Zeker als 
je veel vaste lasten hebt. De gevolgen voor 
de cargadoors zijn afhankelijk van het 
soort lading. Maar een groot deel van de 
industrie en rederijen staat onder druk, 
dus de cargadoors krijgen het daarom ook 
moeilijk. Ik vrees voor prijsdruk.’

Lichtpuntjes
Wel zijn er ondanks de crisis enkele licht-
puntjes, aldus Groeneveld. ‘Op de termi-
nals draait alles nog goed door. We zien 
dat er haast geen congestie is, ondanks 
alle coronamaatregelen. Er is nog genoeg 
reefercapaciteit beschikbaar. China is weer 
volop bevroren vlees aan het importeren 
vanaf hier. En de ladingstromen met vis uit 
Scandinavië gaan ook gewoon door.’
Ook de achterlandverbindingen draaien 
ondanks de crisis goed door, heeft Dan-
ser-directeur Maelissa gemerkt. ‘Maar je 
ziet wel duidelijk minder volume.’
Een punt van zorg is voor Maelissa de 
bediening van de sluizen voor de binnen-
vaart. ’Door ziekte wordt de sluisbediening 

op de Bovenrijn tussen Straatsburg en 
Bazel nu nog maar zestien uur per dag 
bediend in plaats van de normale 24 uur. 
De reden daarvoor is duidelijk, maar het is 
wel belangrijk dat deze Ten-T-corridor blijft 
functioneren. We zien gelukkig dat het 
in Nederland nog wel goed draait door de 
inspanningen van Rijkswaterstaat.’
Maelissa ziet voor de komende weken een 
serieuze terugval van containervolumes.
Hij snapt het beleid van Havenbedrijf 
Rotterdam om het havenbedrijfsleven 
niet met extra algemene maatregelen te 
steunen bovenop het kabinetsbeleid. ’Als 
er echt problemen ontstaan trekken we 
aan de bel en gaan we kijken of er rege-
lingen te vinden zijn buiten de bestaande 
overheidsregelingen. Want we zien voor de 
komende weken een serieuze terugval van 
containervolumes.’

Bevoorrading
Bij Nedcargo is het een vreemde tijd, 
vertelt directeur De la Houssaye tijdens 
het webinar. ‘We doen normaal gesproken 
veel bevoorrading naar supermarkten, 
horeca en duty free. De eerste weken na 
de lockdown hebben we ons helemaal gek 
gereden om iedereen voldoende pasta te 
brengen. Maar na een tijdje waren alle 
voorraadkasten vol en nu is het eigenlijk 
weer een beetje terug naar normaal. Alleen 
de horeca is dicht, dus dat deel is volledig 
weggevallen. Net als de duty free, want nie-
mand reist meer. Alles bij elkaar merken 
wij een omzetdaling van 25%.’
Wel moet de overheid wat hem betreft 
ingrijpen om ervoor te zorgen dat expe-
diteurs niet met een groot betalingsrisico 
blijven zitten als het gaat om invoerheffin-
gen en accijns. ‘De overheid heeft op het 
eerste oog sympathieke maatregelen ge-
nomen door uitstel van betaling te geven. 
Alleen de expediteur heeft een vrij speci-
fieke rol daarin en is aansprakelijk voor de 
betaling van invoerrechten en accijnzen.’
‘Als de oorspronkelijke opdrachtgever dat 
niet doet en drie maanden uitstel geeft 
voor de betaling daarvan, betekent het 
dat er een enorme schuld ontstaat bij de 
expediteur. We zijn dus heel erg aan het 
lobbyen om de expediteur als uiteindelijke 
verantwoordelijke er tussenuit te halen 
en alleen verantwoordelijkheid bij de 
opdrachtgever neer te leggen. Want als hij 
naar drie maanden die accijnzen niet kan 
betalen, komt dat voor rekening van de ex-
pediteur. En dat gaat om enorme bedragen. 
Dat moet gecorrigeerd worden.’

Castelein: ‘Het succes van een ha-
vencomplex wordt door veel meer 
elementen bepaald dan alleen groei’.
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ROTTERDAM De binnenvaart kan 
weer gebruik maken van de 
Maaskade aan het Noorderei-
land in Rotterdam Centrum. 
Het Havenbedrijf Rotterdam 
heeft de 500 meter lange hy-
permoderne kade met een 
klassieke uitstraling overge-
dragen aan de gemeente voor 
exploitatie. 

In december 2015 was onge-
veer 40 meter van de uit 1892 
daterende kademuur ingezakt. 
Onderzoek wees uit dat niet al-
leen het verzakte gedeelte moest 
worden hersteld, want de kade 
voldeed niet meer aan de he-
dendaagse technische eisen. De 

herbouw bleek uitermate com-
plex, omdat de kade grenst aan 
een dynamische bebouwde om-
geving met monumentale pan-
den. Zo moest er een onderzoek 
worden verricht naar de bouw-
kundige staat van die panden 
en werd een eerste ontwerp van 
de kademuur afgekeurd door de 
welzijnscommissie. 

Minder overlast
Om de overlast voor omwo-

nenden zo veel mogelijk te be-
perken, hebben de ontwerpers 
onder anderen gekozen voor het 
gebruik van beton met staalve-
zels in plaats van traditionele 
bewapening. 

Maaskade Rotterdam weer geschikt  voor binnenvaart

ANTWERPEN Om het vrachtverkeer per binnenschip 
van en naar de Antwerpse haven te bevorderen, 
willen De Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf 
Antwerpen samen een nieuw wachtdok bouwen 
voor binnenschepen.

Beide initiatiefnemers willen hiermee de druk op 
de wachtplaatsen voor de binnenvaart oplossen en 
tevens de haven van Antwerpen aantrekkelijker ma-
ken voor de binnenscheepvaart.

Het nieuwe dok zal een oppervlakte hebben van 
ongeveer 10 ha waar rond 1100 m nieuwe kaaimuren 
worden gebouwd waarop walstroom en waterpunten 
worden geïnstalleerd. Er komen afzetmogelijkheden 
voor auto’s, parkeergelegenheid en een afvalparkje 
voor huishoudelijk afval. Over de inrichting is even-
eens overleg met de binnenvaartsector. Het is ook 
nog niet uitgemaakt of een ligplaats in het nieuwe 

dok zal worden aangerekend bovenop het reeds ver-
schuldigde havengeld.

De kosten voor de aanleg wordt op 50/50 basis ver-
deeld over het Havenbedrijf en de Waterweg. Over de 
investeringskost kon nog niets worden meegedeeld 
daar er ook nog geen offerte werd uitgeschreven. De 
streefdatum voor afwerking is 2023. (JG)

Havenbedrijf en Vlaamse Waterweg 
plannen nieuw wachtdok binnenvaart

Het nieuwe dok zal een oppervlakte krijgen van 10 ha.

De provincie Noord- Holland 
vernieuwt de Wilhelminasluis 
omdat deze qua afmetingen ver-
ouderd is en in slechte bouwkun-
dige staat verkeert. Jeroen Olthof, 
gedeputeerde Mobiliteit en Bereik-
baarheid, is er ‘trots op dat we bin-
nen de gestelde tijd een veilige en 
toekomstbestendige brug in hart 
van Zaandam kunnen opleveren. 
En ik zie met vertrouwen de afron-
ding van de Beatrixbrug volgende 
maand tegemoet’.

Hinder
‘Het is zover!’, roept ook de Zaan-

se wethouder Gerard Slegers (Mo-
biliteit en Havens & Vaarwegen) 
blij. ‘De nieuwe Wilhelminasluis 
in de binnenstad van Zaandam is 
weer in gebruik na ongeveer een 
half jaar werk. Veel mensen onder-
vonden hinder door de stremming 
en omleidingsroutes. Wij danken 
hen voor hun begrip en geduld. De 
sluis was echt aan vervanging toe 
en voldeed niet meer aan de afme-
tingen van de scheepvaart. Ik ben 
trots dat we de vernieuwing van 
de Wilhelminasluis gezamenlijk 
konden realiseren.’

Open met beperkingen
Wel zijn er de komende periode 

nog wat beperkingen. Zo gelden er 
vanaf 2 juni tot en met 10 juli nog 
bloktijden voor de scheepvaart. 
Dit heeft te maken met de monta-
ge van de betonnen schorten op de 
kolkwanden. Ook gelden van 26 

tot en met 30 oktober nog bloktij-
den in verband met het weghalen 
van het remmingswerk. 

Deze tijden zijn te vinden op 
www.wilhelminasluiszaandam.nl. 

Vanaf 21 mei heeft de sluis nog 
niet meteen de definitieve afme-
tingen. Er is onder voorwaarden 
scheepvaart mogelijk tot de maxi-
male maat van 110 x 11.4 meter. 
De pontonbrug wordt in de week 
van 25 mei weggehaald. Tot die 
tijd moet de scheepvaart deze nog 
wel passeren.

Langer, breder en dieper
De komsluis is vervangen door 

een nieuwe moderne schutsluis 
voor beroeps- en recreatievaart. 
De nieuwe vorm van de sluis biedt 
voordelen voor scheepvaart en 
wegverkeer. De sluis wordt lan-
ger, breder bij de sluishoofden en 
dieper. Grote binnenvaartschepen 
van CEMT klasse Va (tot maximaal 
110 meter lang en 11,4 meter 
breed kunnen de sluis hierdoor 
makkelijker passeren. Ook het 
schutproces verloopt door de mo-
derne rechte vorm efficiënter.

De Wilhelminabrug in het centrum van Zaandam, bijna klaar voor de vervroegde opening op 21 mei. (Foto Aerovista Luchtfotografie)

Sluis was echt aan vervanging toe en voldeed niet meer aan de afmetingen van de scheepvaart

Zaanse Wilhelminasluis eerder open  voor scheepvaart

De komsluis is 
vervangen door een 
nieuwe moderne 
schutsluis voor beroeps- 
en recreatievaart

Dirk van der Meulen

Donderdagochtend 21 mei vanaf 9.00 uur 
kunnen schepen weer door de Wilhelmi-
nasluis varen. Dat is 10 dagen eerder dan 
gepland. Wel blijft de doorvaartbreedte 
nog even beperkt en moet de scheepvaart 
de hele maand juni nog rekening houden 
met bloktijden.

Meer informatie
Met vragen over het vernieuwen van de Wilhelminasluis kunnen bewo-
ners en (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van 
de provincie via telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail 
vaartindezaan@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen 
via www.wilhelminasluiszaandam.nl, Facebook (WilhelminasluisZaan-
dam) of Twitter (@WsluisNH).
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 Nieuws van de Koninklijke BLN-Schuttevaer regiocoördinator

Laagwater, wie betaalt 
de prijs?
Waterstanden hebben een dagelijkse invloed op de 
Rijnvaart vanwege de aflaaddiepte en het belang 
om veilig ‘boven’ te komen. Als de waterstand zakt, 
wordt de onderhandelingspositie van binnenvaar-
tondernemers soms sterker en is er bij laagwater 
soms een betere vrachtprijs te bedingen. 

Wanneer ik met beleidsmakers praat over laagwater en de 
gevolgen voor de binnenvaart, komt regelmatig de opmer-
king dat schippers toch blij zijn met laag water omdat dan 
de vrachtprijs omhoog gaat en dat irriteert me altijd een 
beetje. U weet als geen ander dat het in realiteit veel genu-
anceerder ligt. Ik ga niet ontkennen dat vervoer over water 
duurder wordt in tijden van laag water, maar dat binnen-
vaartondernemers daardoor massaal binnen lopen, betwijfel 
ik. En dat blijkt ook wel uit de laagwaterperiode van dit jaar. 
De vrachtprijzen blijven laag en er is weinig onderhande-
lingsruimte. Veel meer factoren beïnvloeden de vrachtprijs 
op de spotmarkt. 

2018
Het jaar 2018 was een jaar met een uitzonderlijk lange 
periode van laagwater op de Nederlandse en Duitse rivieren. 
Toen ging de vrachtprijs wel omhoog en zijn er lange tijd 
laagwatertoeslagen op de vrachtprijs betaald. Het bleek dat 
de concurrenten niet in staat waren de grote ladingpakket-
ten van de binnenvaart tijdelijk over te nemen en daarmee 
werd het belang van de binnenvaart maar weer eens beves-
tigd. De binnenvaart heeft destijds voornamelijk zelf, door 
het opvoeren van de omloopsnelheid en door het uitbreiden 
van de vervoerscapaciteit met bakken, de klus geklaard en 
voorkomen dat Nederland stagneerde. Het heeft u als indivi-
duele ondernemer misschien geen windeieren gelegd, maar 
in verhouding tot de totale kosten van laag water is het toch 
maar een schijntje. 

Financiële impact laagwater enorm
Erasmus UTP heeft de economische gevolgen van de laag-
waterperiode van 2018 onderzocht en concludeert dat deze 
een grote financiële en economische impact in Nederland 
en Duitsland heeft gehad. In het onderzoek is niet alleen ge-
keken naar het effect voor de binnenvaartsector, maar ook 
naar de financiële en economische impact voor verladers en 
de maatschappij. In totaal heeft de laagwaterperiode Neder-
land en Duitsland € 2,8 miljard gekost. Ongeveer € 100 mil-
joen daarvan ging naar de binnenvaart. U hebt op het water 
uw stinkende best gedaan en in de logistiek het verschil 
gemaakt en dat kostte Nederland en Duitsland uiteindelijk 
3,6% van het totaalbedrag aan kosten door laag water. Als u 
het mij vraagt is dat een koopje en mag de maatschappij blij 
zijn met uw inzet op het water!

Binnenvaart vitale sector
Bij de pakketjes, die ook nu tijdens de coronacrisis, op de 
mat vallen en waar u de grondstoffen of halffabricaten voor 
heeft vervoerd moeten we maar eens stilstaan bij dit trans-
port en dankbaar zijn dat de vitale binnenvaart ook onder 
barre omstandigheden ‘gewoon’ zijn werk doet en zeer veel 
service levert.

Dus dank binnenvaart! En een goede reis gewenst!

Marleen Buitendijk
Beleidsadviseur nautische techniek, water & infrastructuur
078-7820565
MarleenBuitendijk@bln.nl

Maaskade Rotterdam weer geschikt  voor binnenvaart

De binnenvaart kan weer beschikken over deze populaire ligplaatsen zo vlak-
bij het centrum van Rotterdam. (Foto Eric Julianus/Havenbedrijf Rotterdam)

Het Havenbedrijf is trots op 
deze hypermoderne kademuur en 
blij dat de binnenvaart weer kan 
beschikken over deze populaire 
ligplaatsen zo vlakbij het centrum 
van Rotterdam. Ook voor de leef-
baarheid van de bewoners en be-
drijven op het Noordereiland is 
de nieuwe kade een goede zaak. 
De kans op overstroming van de 
Maaskade is nu aanzienlijk klei-
ner geworden. We hopen dat de 
binnenvaartschepen weer snel 
gebruik maken van de vernieuw-
de ligplaats en walstroomvoor-
ziening, want de binnenvaart en 
Rotterdam horen bij elkaar’, aldus 
Ronald Paul, COO van het Haven-
bedrijf. (RQ)

De Wilhelminabrug in het centrum van Zaandam, bijna klaar voor de vervroegde opening op 21 mei. (Foto Aerovista Luchtfotografie)

Sluis was echt aan vervanging toe en voldeed niet meer aan de afmetingen van de scheepvaart

Zaanse Wilhelminasluis eerder open  voor scheepvaart
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In april van dit jaar ging de leergang van start, 
maar de coronapandemie gooide roet in het eten 
wat betreft de praktijk.
De Zwart komt zelf niet uit de binnenvaart, maar 
had wel vaak schipperskinderen in de klas. Zo 

ging hij jaren geleden al eens met de hele klas naar 
een nieuwbouwschip. De urgentie voor de maritie-
me leergang werd voor hem echter voor het eerst 
duidelijk op de bijeenkomst in 2017. Er moest iets 
gedaan worden aan het personeelstekort in de bin-
nenvaart en niemand mocht de deur uit zonder een 
afspraak met iemand gemaakt te hebben. 

Gave wereld
‘De binnenvaart is wel een beetje een gesloten we-

reldje, daarom moes-
ten de oogkleppen af, 
de binnenvaart moet 
bekend worden. Want 
als je aan boord van 
een binnenvaartschip 
komt, dan zie je pas 
wat voor een gave we-
reld dit is. Ik dacht als 
ik dit mooi vind, dan 
zou ik het toch ook op 
anderen moeten kun-
nen overbrengen. 
En ik wist dat wij met 
ons VMBO iets voor de 
binnenvaart zouden 
kunnen betekenen. 
Wij hadden al tech-
nische profielen. Wij 
besloten daar vier 
keuzevakken aan toe 
te voegen, te weten 
verbrandingsmotoren, 
maritieme en mecha-
nische installaties, het 
werken en leren aan 
boord en scheepsken-
nis. Zo kwam alles aan 
het rollen en kwam 
de leergang maritiem 
tot stand. In de laatste 

maanden van de derde klas kunnen de leerlingen nu 
beginnen met de keuzevakken en dit wordt in het 
hele vierde jaar vervolgd. Zo bereiden we de leer-
lingen voor op bijvoorbeeld de matrozenopleiding 
aan het Scheepvaart en Transportcollege in Rotter-
dam. Wij zijn er in het schooljaar 2019/2020 mee 
begonnen.’

Keuzevakken
De vier keuzevakken zijn vooral gericht op een 
kennismaking met de binnenvaart, zo kunnen 
leerlingen kennismaken met het leven en werken 
aan boord. Met de leergang maritiem zijn leerlingen 
beter voorbereid om door te stromen naar het mbo 
voor de vakopleidingen in deze sector in Dordrecht 
en Rotterdam. Hierbij verzorgt Loket de lessen, 
samen met gastdocenten uit de binnenvaartsector. 
Zwijndrecht is de eerste gemeente en Loket de 
eerste algemene vmbo-school in Nederland waar dit 

mogelijk is. 
Bij de opzet van het lesprogramma bieden Koninklij-
ke BLN-Schuttevaer en het Rotterdamse Scheepvaart 
en Transportcollege (STC) ondersteuning. Konink-
lijke BLN-Schuttevaer zet zich in om haar leden en-
thousiast te maken voor het geven van gastlessen en 
voor het mogelijk maken van bedrijfsbezoeken en 
stages bij binnenvaartbedrijven. In het lesprogram-
ma is veel ruimte voor excursies en stages. 

‘Winnen voor de branche’
De leerlingen van het derde jaar zouden begin april 
van dit jaar beginnen met de eerste lessen van de 
maritieme leergang. Maar het coronavirus gooi-
de voor een groot deel roet in het eten en de zes 
leerlingen krijgen nu uitsluitend theorieles aange-
boden op afstand. ‘Wij hadden al vaarweken en een 
opleidingsschip geregeld, waren de samenwerking 
met het STC aangegaan, wilden de leerlingen leren 
roeien in de bijboot en leren reddend zwemmen. Er 
hadden zich ook heel veel scheepvaartbedrijven aan-

gemeld. Dat kan nu allemaal niet doorgaan. Maar 
we zijn wel gewoon begonnen met de leergang. We 
geven nu de theorie en proberen de leerlingen leuke 
praktische opdrachten te laten doen. Het grote ge-
mis is nu dat je niet met elkaar samen kan zijn. Dat 
is belangrijk om een groep te kunnen vormen.’
Van de zes leerlingen die nu de maritieme leergang 
volgen, hadden een paar al een link met de binnen-
vaart, bijvoorbeeld omdat familie al in de branche 
actief is. ‘Maar er was ook een leerling die speciaal 
voor deze leergang naar onze school kwam. En twee 
van de zes leerlingen hadden in eerste instantie iets 
anders voor ogen, maar door de promotie voor de 
leergang besloten ze toch hiervoor te kiezen.’

Andere wereld
De Zwart ziet wel dat de binnenvaart een hele ande-
re wereld is, anders dan de overige sectoren waarin 
op zijn school les wordt gegeven. ‘Je hebt ook de 
zogenoemde soft skills die belangrijk zijn. Het 14 da-
gen op en af in de binnenvaart moet je wel willen en 
kunnen. Dat is heel anders dan bij een monteur in-
stallatietechniek. Die zit na zijn werk weer gewoon 
thuis met zijn familie aan het eten. Daarom is het 
goed dat onze leerlingen al op jonge leeftijd kunnen 
kiezen voor de binnenvaart. Als ze er over nadenken 
als ze 15 of 16 jaar zijn, dan kan je ze winnen voor 
de branche.’
De Zwart is overigens goed te spreken over de 
binnenvaartbranche als het bijvoorbeeld gaat om de 
betrokkenheid. Zo kreeg hij onlangs een telefoontje 
van een van de ouders van een leerling. ‘De ouders 
hadden een schip waarvan de nieuwe motoren in 
bedrijf werden gesteld. De vader vroeg of het mis-
schien mogelijk was dat leerlingen daarbij kwamen 
kijken. Drie van de zes leerlingen waren enthousiast 
en zijn daar uiteindelijk heen gegaan. Natuurlijk 
wel met inachtneming van de regels rondom het 
coronavirus.’ 
Zoals het er nu uitziet verwacht Loket op 2 juni de 
deuren weer te kunnen openen voor haar leerlin-
gen. De Zwart gaat dan weer nieuwe afspraken 
maken met de verschillende organisaties, want de 
praktijkopdrachten die er afgelopen maanden bij 
ingeschoten zijn worden wel ingehaald. ‘Wat in het 
vat, verzuurt niet’, besluit De Zwart.

Drie van de zes leergangen van de maritieme leergang keken vrijdag 15 mei mee bij het in gebruik stellen van scheepsmotoren. Ze kregen uitleg en mochten een kijkje in de machinekamer nemen. Ze 
waren er blij mee en staken de duimen omhoog. (Foto’s Loket)

VMBO maritiem ondanks corona toch van start

De binnenvaart is wel 
een beetje een ‘gesloten 

wereldje’

‘ Je hebt ook de zogenoemde soft 
skills die belangrijk zijn.’

Door Erik van Huizen

Het begon eigenlijk allemaal op een bijeenkomst in Zwijndrecht 
met de gemeente, onderwijsinstellingen en de binnenvaartsector. Albert 
de Zwart sprak daar met een schipper die bijna de tranen in de ogen had staan 
omdat hij geen opvolging had voor zijn schip.  De docent autotechniek, en inmiddels 
teamleider techniek, besloot de kartrekker te worden van de maritieme leergang in het vmbo 
onderwijs van onderwijsinstelling Loket in Zwijndrecht.
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Dé opleider  
voor scheepvaart 
en gevaarlijke 
stoffen 

De Transafe Academy verzorgt al 10 jaar 
cursussen en trainingen met meerwaarde. 
Wij geloven in het concept ‘kleine groepen en 
ervaren docenten die de praktijk kennen’. De 
cursussen worden sinds 2018 aangeboden op 
onze moderne trainingslocatie bij Simwave 
in Barendrecht. In nauwe samenwerking met 
Simwave zijn meerdere cursussen en trainingen 
ontwikkeld die aansluiten op de behoeften 
vanuit de markt. 

• ADN- basis / herhaling / chemie / gas
•  Groot vaarbewijs / locatie Simwave

(start september 2020)
• Incidentpreventie
• Radartraining
• Manoeuvreren
• Communicatietraining
• Online – leeromgeving
• ADN / ADR / RID 1.3

www.transafe.info
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Op die locatie, de voormalige site van BP 
op het Antwerpse Zuid, kunnen grote 
gevestigde ondernemingen een stek huren 
maar ook recent opgerichte start-ups. Ook 
onderzoekers en publieke spelers kunnen 

er elkaar vinden in onderzoeksruimtes, labo’s enz. 
De nieuwe site heet dan ook een ‘doecampus’.

Verlaten industrieterrein
Gangmaker is Alexander Saverys, ceo van de rederij 
CMB, die via haar vastgoedpoot Reslea eigenaar 
werd van een verlaten industrieterrein aan de Ben-
zineweg op ’t Zuid; 30.000 vierkante meter, palend 
aan een natuurgebied en vlakbij de Schelde gelegen. 

Het initiatief wordt geschraagd door volgende part-
ners: de Hogere Zeevaartschool, Maritieme Dienst-
verlening en Kust (de overheid vertegenwoordigend, 
de Dienst voor Arbeidsbemiddeling en de Marine. 
Ook een aantal bedrijven hebben al belangstelling 
getoond om toe te treden tot de Maritieme Campus, 
die volledig met privé-middelen wordt uitgebouwd. 
Na voltooiing worden de percelen en lokalen aan 
marktconforme prijzen te huur aangeboden.

Streefdatum opening is 2023
De nog overblijvende installaties van BP worden 
thans gesloopt en het terrein wordt bouwrijp 
gemaakt waarna kan worden gestart met de bouw 

van het complex Maritieme Campus, die plaats zal 
bieden aan 700 à 800 werknemers. Streefdatum voor 
de opening is 2023. 
Bij de voorstelling van het initiatief betoogde Alex-
ander Saverys dat technologie en innovatie moeten 
samenwerken om de Europese en mondiale mari-
tieme sector duurzamer te maken en te versterken. 
‘De maritieme sector in België speelt mee op het 
hoogste wereldniveau, maar wordt langs alle kanten 
belaagd in een wereld waar het maritieme zwaar-
tepunt duidelijk naar het oosten verschuift’, legde 

Saverys uit. ‘Om onze unieke positie te verdedigen 
én verder uit te bouwen, willen we een maritieme 
campus en community oprichten in Antwerpen. Ons 
doel is van MCA het kloppend hart van maritiem 
Europa te maken.’

Zenuwcentrum
‘De plannen die op tafel liggen, maken van de Mari-
tieme Campus Antwerpen het zenuwcentrum voor 
innovatieve projecten waar de ruime maritieme 
sector wel bij zal varen’, voegde Annick De Ridder, 
Antwerps schepen voor Stadsontwikkeling, Ruim-
telijke Ordening en Haven, eraan toe. ‘De band van 
de Antwerpenaar met het water wordt eens te meer 
versterkt en de opwaardering van de Blue Gate site 
zal bovendien een hefboomeffect creëren voor de 
ruimere omgeving van Hoboken.’
Bart Huybrechts, Reslea vertegenwoordigend, somde 
een aantal concrete problematieken op die in de 
Maritieme Campus aan bod kunnen komen zoals de 
aandrijving van de schepen in de toekomst. ‘Wordt 
dat ammoniak of waterstof ? Kunnen bestaande 
schepen worden uitgerust met zuiverder motoren?  
Hoe bereiden we de schepen en de bemanningen 
voor op cybersecurity en hoe bevorderen we het 
welzijn van de opvarenden. Hoe detecteren we 
zieke bemanningsleden aan boord en hoe moet  de 
scheepsleiding/rederij/overheid daar mee omgaan.’ 
Als investering in de Maritieme Campus werd het 
bedrag van tientallen miljoen euro genoemd maar 
niet nader gespecifieerd.

CMB zelf deed al een stap richting innovatie door het in de vaart brengen van een personeelsvaartuig aangedreven 
door waterstof: de Hydroville. (Foto Justin Gleissner)

‘Doel is van MCA het kloppend hart van maritiem Europa te maken.’

Antwerpen bouwt aan maritieme ‘doecampus’

Gangmaker is Alexander Saverys, 
ceo van de rederij CMB

Door Justin Gleissner

‘Om de knowhow in de Belgische maritieme 
sector op wereldniveau te houden, moeten 
we investeren in innovatie en technologie.” 
Dat is doelstelling van de Maritieme Cam-
pus in Antwerpen die dinsdag 5 mei op de 
site zelf werd voorgesteld. 

MCA is een initiatief van de CMB groep en krijgt 
vorm vanuit de vastgoeddochtervennootschap 
Reslea NV. Compagnie Maritime Belge (CMB) 
werd opgericht in 1895 en is een gediversifieerde 
redersgroep uit Antwerpen,  België. CMB is eige-
naar en beheert meer dan 90 zeeschepen. Daar-
naast is CMB ook actief in innovatie en ontwikke-
ling (CMB.TECH) en vastgoed (Reslea, Maritime 
Campus Antwerp). CMB heeft kantoren in Tokio, 
Singapore, Hong Kong, Hamburg en Brentwood.

Het bouwteam van de Maritieme Campus rond Alexander Saverys, CEO van 
CMB (derde van links). (Foto CMB/MCA)



Techniek16

 22 mei 2020

HEBBEDINGEN
VOOR AAN BOORD    Door

Erik van Huizen

De Nibye waarschuwt als je in nood bent je 
familie en vrienden en de hulpdiensten. (Foto 
Nibye)

Nibye waarschuwt (€ 120)

Een gewoon uitziend horloge, dat is de 
Nibye. Maar het kan meer dan zo op het 
eerste gezicht lijkt. Het waarschuwt name-
lijk je omgeving als je in nood zit. Prettig 
als je even alleen de wal op gaat.

Het Nibye horloge bestaat eigenlijk uit 
drie onderdelen. Ten eerste het horloge 
dat via Bluetooth constant in contact staat 
met je smartphone en via sensoren en al-
goritmes kan zien of je valt. Ook is er een 
noodknop waarmee je vrienden of familie 
automatisch een noodoproep krijgen. Via 
de app kan je instellen wie dat allemaal 
moeten zijn. Als derde is er dan nog de 
cloud-service die de communicatie regelt. 

Deze zorgt ervoor dat je ‘volgers’ precies 
de locatie door krijgen waar jij je op het 
moment van de noodsituatie bevindt. Ook 
worden hulpdiensten gewaarschuwd. 

De Nibye draait op twee batterijen. De 
ene zorgt ervoor dat je horloge blijft lo-
pen, deze gaat ongeveer twee jaar mee, de 
andere levert de energie voor de overige 
techniek, deze gaat ongeveer zes maan-
den mee.  
www.nibye.com

Slimme kop en schotel (€ 80)

Heb je weinig ruimte aan boord dan is 
misschien de iTemp kop en schotel of mok 
wel iets voor je. Je kan er allerlei drank-
jes op precies de goede temperatuur mee 
klaar maken, maar ook bijvoorbeeld een 
soepje, noodles of iets anders is mogelijk. 
En dat alles precies op de goede tempera-
tuur. Een fornuis is dus overbodig.

Overigens kan de iTemp niet alleen 
verwarmen, maar je kunt ook drankjes 
koelen. Het enige wat je daarvoor hoeft te 
doen is de goede temperatuur in te stellen 
op de schotel. Zo lang de kop of mok op 
de schotel staat, blijft de drank constant 
op de goede temperatuur. Je bent dus niet 
langer overgeleverd aan de nukken van de 
thermoskan waarin de drank weliswaar 
warm blijft, maar niet altijd op de goede 
temperatuur. De iTemp schakelt automa-

tisch uit op het moment dat er geen vloei-
stof in zit. Dat gebeurt ook als je het kopje 
van het schoteltje haalt.

Overigens kan je de iTemp ook bedienen 
via de gratis app. Hierin is ook te zien of je 
wel genoeg drinkt. In de iTemp zit name-
lijk een sensor die constant het gewicht 
meet. 
www.kickstarter.com

800 inch op je neus (€ 462)

VR-headsets zijn vaak complete compu-
ters en zijn daardoor net zo duur als een 
enorm scherm van duizenden euro’s. De 
Goovis Young maakt daar een einde aan. 
In een beperkte ruimte aan boord heb je 
zo toch het gevoel dat je een film bekijkt 
op een scherm van 800 inch, dat is ruim 
20 meter.

Met de Goovis Young krijg je geen com-
puter voor je ogen, met een eigen CPU, 
moederbord, grafische kaart en geheugen, 

maar wel twee high-definition schermen 
die je het gevoel moeten geven dat je in 
de bioscoop zit. De Goovis Young is hier-
voor te verbinden met vrijwel alle appa-
raten zoals telefoon, laptop, tablet of je 
gameconsole, waardoor het kan fungeren 
als een speciaal scherm voor gamen, films 
kijken, surfen op internet of gewoon wer-
ken. Net zoals je een hoofdtelefoon op 
een apparaat aansluit voor audio, doet de 
GOOVIS Young hetzelfde, maar dan voor 
video.

De Goovis Young heeft ingebouwde fo-
cusaanpassing, zodat je hem zonder bril 
kunt gebruiken, en een sensor die het 
scherm uitschakelt wanneer je de Goovis 
Young omhoog klapt.
www.goovisar.com

‘De meeste binnenvaartschepen 
hebben al tractieaccu’s, één of 
meer omvormers en een krach-
tige 24 volt dynamo op de hoofd-
motor’, zegt de in Sneek wonen-
de Johannes Boonstra, van het in 
elektrische energievoorzieningen 
gespecialiseerde Victron Energy. 
‘In hoeverre een investering in 
zonnecellen daarbij loont verschilt 
per schip. Wanneer de hoofdmo-
tor de hele dag draait zit daar ge-
noeg ongebruikt vermogen in om 
de dynamo probleemloos volledig 
te belasten om via omvormers het 
220/240 volt (met 3 omvormers 
ook 380 Volt) boordnet te voeden 
en de accu’s op peil te houden.’

Wanneer de 24 volt gelijkstroom 
dynamo van de hoofdmotor 125 
Ampère stroom levert is dat een 
vermogen van 3000 Watt. Over-
dag zouden 10 tot 12 zonnepane-
len daar 3000 watt aan toe kun-
nen voegen, samen 6000 watt, in 
veel gevallen voldoende voor het 
boordnet. Dan kan de generator in 
principe uit. Wanneer minder ver-
mogen nodig is, kan het overschot 
in de accu’s worden geduwd. Wan-
neer de vraag het aanbod tijdelijk 
overtreft, vullen de als buffer fun-
gerende accu’s het tekort aan. De 
capaciteit van de omvormers moet 
natuurlijk wel groot genoeg zijn 

om de pieken in de vraag aan te 
kunnen. 

‘Bij ons leveren de zwaarste om-
vormers en acculader/omvormers 
(Multiplus en Multigrid) 15.000 
Watt’, zegt Boonstra. Voor kracht-
stroom (380/440 volt) zijn daarbij 

altijd drie omvormers nodig om, 
verdeeld over drie groepen, elk 
één fase te leveren.’ 

Huishoudelijk verbruik
‘Gemiddeld is voor huishoude-

lijk gebruik op een binnenschip 
5000 tot 10.000 watt aan omvor-
mers voldoende om de pieken in 
het verbruik op te vangen’, zegt 
Boonstra. Dan kan je de wasmachi-
ne, de koelkast, de koffiemachine, 
de verlichting en met beleid ook 
een airco of elektrisch fornuis ge-
bruiken. Een 2 persoons huishou-
den gebruikt gemiddeld 10 kWh 
per dag. Met meer personen loopt 
dat geleidelijk op.’ 

Met een verbruik van 10 kWh 
per dag kan een schip ook stillig-
gend, met alleen de 3000 Watt van 
de zonnepanelen, van maart tot 
oktober al snel een weekend zon-
der walstroom en/of generator. ‘In 
de winter red je dat niet, maar ’s 
zomers is de zon al vroeg krachtig. 
Je kan omvormers ook zo instel-
len dat ze zonnestroom voorrang 
geven boven walstoom, zodat je 
daar zo min mogelijk van gebruikt 
of je stelt in dat de als achterwacht 
fungerende generator bijspringt 
wanneer de accu’s voor de helft 
zijn ontladen en na het laden weer 
stopt. Wanneer je niet aan boord 
bent kan je dat vanaf je smartpho-
ne controleren via onze gratis app 
wanneer er op het schip een inter-
netverbinding is.’  

Zeker op kleinere en middel-
grote binnenvaartschepen kan zo 
flink op generatoruren en wals-
troom worden bezuinigd. ‘Gene-
ratoren staan daar vaak op 10% 
van hun vermogen te draaien 
en gebruiken dan wel 5 liter per 
uur. Wanneer je de generator al-
leen bijzet wanneer hij wordt be-
last, bijvoorbeeld voor een zware 
pomp, spaar je 50 tot 60 liter gaso-
lie per dag en verlaag je de onder-
houdskosten. Dan verdien je een 
investering in zonnecellen en een 

Een Victron MultiPlus 24 volt 3000 va in de machinekamer van de Bolivar.  
(Foto’s Hans Heynen)

Tractieaccu’s hebben vaak voldoende buffercapaciteit

Zonnecellen en omvormers verminderen 
generator- en walstroomgebruik 

extra omvormer snel terug.’  
Boonstra adviseert om bij aan-

schaf van zonnecellen glaspane-
len te gebruiken en geen flexibele 
panelen. ‘Glaspanelen presteren 
stukken beter. Op een flexibele 
zonnecel zit een laagje kunststof 
om de buiging mogelijk te maken. 
De lichtdoorlatendheid daarvan is 
slechter dan van glas. Door verou-
dering neemt de doorlatendheid 
verder af. Dan doen zulke cellen 
steeds minder. Daar komt bij dat 
flexibele zonnecellen meestal 
rechtstreeks op het roef- of stuur-
huisdak worden geplakt of ge-
schroefd. Dan worden ze ’s zomers 

veel heter dan glaspanelen. Die 
liggen vrij van het dak en blijven 
zo koeler  

Boven 20 graden Celsius verliest 
een zonnecel 1 procent vermogen 
per 2 graden. Dat lijkt weinig, 
maar het dak van een stuurhut 
kan in de zon opwarmen tot 50 
à 70 graden. Dan ben je dus 25% 
van je capaciteit kwijt. Om serieus 
zonnestroom op te wekken heb je 
echt glaspanelen nodig.’ 

Als voorbeeld van een in de 
praktijk haalbare besparing 
noemt Boonstra een passagiers-
schip voor fietsvakanties. ‘De 
generator stond de hele dag aan 

Door Hans Heynen

Een combi van zonnecellen, omvormers, tractie accu’s en de 
dynamo kan het generator- en walstroomgebruik op veel bin-
nenschepen aanzienlijk verminderen. 

‘ Gemiddeld is voor 
huishoudelijk gebruik op 
een binnenschip 5000 
tot 10.000 watt aan 
omvormers voldoende 

Met de iTemp heb je altijd je drankje op de 
juiste temperatuur. (Foto iTemp)

Met de Goovis Young maak je een eigen 
bioscoop met een scherm van ruim 20 meter. 
(Foto Goovis)
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Ooit was er een tijd dat 
het transport voor-
namelijk met paard 

en wagen en per schip 
plaatsvond. Vaste brugver-
bindingen waren schaars 
en gemotoriseerd vervoer 
nog helemaal afwezig. In die 
tijd moesten door paarden 
getrokken karren per pont 
over een rivier worden 
gebracht. Als het een rivier 
met getijdenwerking betrof, 
moesten er bijzondere maat-
regelen worden genomen.
 
In het algemeen werd er dan 
een aanlandingssteiger in de 
vorm van een drijvend ponton 
aangelegd. Voor mensen geen be-
zwaar, maar voor paarden vaak 
een onoverkomelijke hindernis. 
Niet de overgang van pont naar 
het ponton was het probleem, 
maar daarna moest een paard bij 
laag water vaak over een korte 
afstand een flink aantal meters 
klimmen om op de vaste wal te 
komen. En daar waren de paar-
den niet altijd toe in staat.

Paarden
Paarden konden geen steile hellingen 
nemen en tussen drijvend ponton en 
vaste wal zat vaak maar een kort beweeg-
baar deel. Andere oplossingen, zoals een 
langgerekte en langzaam stijgende vaste 
helling parallel aan de waterweg was een 
mogelijkheid dit probleem op te lossen. 
Maar deze oplossing kostte veel ruimte en 
bovendien moesten de paarden dan een 
90 graden bocht nemen als zij van de pont 
naar de vaste wal overstapten.
In Engeland werd rond de eeuwwisseling 
voor dit probleem een oplossing gevonden 
en voor het eerst in de rivier de Clyde 
toegepast. Niet de steiger werd beweeg-
baar gemaakt, maar het dek van de pont. 
De aanlandingssteiger werd op een vaste 
hoogte gebouwd, dwars op de vaarweg, zo-
dat de paarden rechtdoor konden lopen als 
zij van de pont naar de vaste wal stapten. 
Het dek was daarentegen in hoogte verstel-
baar, dankzij een stoommachine. 
Het was een omgekeerde gedachtegang 
van wat tot dan toe gebruikelijk was, maar 
de gebruikers en in het bijzonder de voer-

lieden van de zwaarbeladen karren waren 
er tevreden mee. Zij hoefden niet meer 
bang te zijn dat hun paarden de karren 
niet omhoog zouden kunnen trekken bij 
het verlaten van het schip.

Rotterdam
In Rotterdam werd naar deze oplossing 
gekeken. In deze stad was er namelijk ook 
sprake van een niet-constante waterhoog-
te, enerzijds door de eb- en vloedwerking, 
anderzijds door een wisselend debiet van 
de rivier. Sinds 1878 was er weliswaar een 
vaste oeververbinding in de vorm van de 
Koninginnebrug met daarachter de Wil-
lemsbrug, maar de capaciteit daarvan was 
beperkt en voor sommige toepassingen 
vormde deze bruggen een enorme omweg, 
vooral voor het verkeer dat afkomstig 
was van de Rijnhaven en de Maashaven. 
Er bestond een particulier bedrijf dat een 
pontje naar Katendrecht uitbaatte, maar 
ook daarvan was de capaciteit beperkt.
De gemeente greep in en gaf Gemeente-
werken in 1911 de opdracht een pont te 
ontwerpen waarmee een grote stroom 

verkeer snel afgehandeld kon worden. Dit 
hield ook in dat de boel niet geblokkeerd 
mocht worden door een paard dat niet 
genoeg kracht had de kar tegen de helling 
op te trekken. Dus ontwierp gemeentewer-
ken een pont met een rijdek dat in hoogte 
verstelbaar was. De schepen werden door 
stoom aangedreven met twee motoren 
van 400 pk. Er liepen twee assen van voor 
naar achter door het schip met aan beide 
uiteinden een schroef. 

100 pk
Behalve een voortstuwingsmachine was 
er ook een aparte stoommachine van 100 
pk aan boord om de hoogte van het dek 
aan te passen. Later werden de ponten 
omgebouwd van stoom naar diesel. In 
eerste instantie was er sprake van slechts 
twee ponten, die fantasieloos Wagenveer I 
en Wagenveer II werden genoemd. Totaan 
1927 zouden er in totaal vijf Wagenveren 
in de vaart worden gebracht.  De eerste 
twee waren bijna 36 meter lang en ruim 
14 meter breed. De latere versies waren 
iets kleiner: 30 bij 10,5 meter.

Om de dekken in 
hoogte te kunnen 
verstellen werden er 
portalen op de pont 
aangebracht waar-
tussen het rijdek op 
en neer kon worden 
bewogen. Van een 
afstandje kregen 
de ponten daarmee 
een karakteristiek 
uiterlijk: een nor-
maal pontonachtige 
vorm, maar met vier 
portalen, waar tussen 
zich halverwege nog 
een soort zwevend 
dek bevond. De Rot-
terdammers vonden 
dat deze schepen van-
wege hun bijzondere 
vorm de naam “strijk-
ijzer” verdienden en 
zo stonden zij dan 
ook bekend. De sche-
pen deden hun werk 
goed en zijn lang in 
de vaart gebleven. 
De laatste werden 
pas in de jaren 1970 
gesloopt. De in 1927 
gebouwde Wagenveer 
III werd omgebouwd 
tot blusboot en bleef 
zelfs tot 1985 in 
bedrijf.

Wagenveer

Wagenveer I kort na de inbedrijfstelling, met twee rokende schoorstenen ter weerszijde van het in hoogte 
verstelbare dek. De stuurstand bevond zich nog een verdieping hoger.

De latere Wagenveren waren wat kleiner en hadden slechts één schoorsteen, maar wel dezelfde karakteristieke vorm 
met het in hoogte verstelbare rijdek tussen vier portalen. 

terwijl de gasten aan het fiet-
sen waren. Die kwamen met het 
avondeten pas terug. De generator 
draaide dagelijks tien uur op 5% 
belasting en verbruikte dan 50 li-
ter voor niks. Dat besparen ze nu 
met zonnepanelen.’  

Lithium- of tractie-accu’s 
In de binnenvaart zijn tracti-ac-

cu’s al jaren het populairst. ‘Lithi-
um-ion accu’s zijn zo veel duurder 
dat ze vooralsnog alleen op sche-
pen worden gebruikt die geheel 
of gedeeltelijk elektrisch kunnen 
varen’, stelt Boonstra. ‘Ze kunnen 
wel ontzettend veel cycli ’s aan. 
Wanneer je de accu’s dagelijks vol-
ledig laadt en weer ontlaadt is dat 
zeker een voordeel, maar op een 
binnenvaartschip is de accu vooral 
een buffer. Dan komt dit voordeel 
niet echt tot zijn recht.’  

Een tweede voordeel van lithi-
um-ion accu’s is dat ze compacter 
en lichter zijn dan loodzuuraccu’s. 
Op een binnenvaartschip maakt 
een paar honderd kilo meer of 
minder echter geen merkbaar 
verschil. 

Wat tenslotte meeweegt is het 
rendement. Dat ligt bij lithium ac-
cu’s hoger als bij loodzuur accu’s. 
‘Wanneer je een kWh energie 
in een lithium accu duwt heb je 
ook echt een kWh. Bij een lood-
zuuraccu heb je dan 0,7 tot 0,8 
kWh. De rest is verlies. Daar komt 
bij dat je een lithium accu dieper 
kan ontladen, zodat voor dezelfde 
prestatie minder capaciteit nodig 
is dan bij loodzuur accu’s.’  In de 
binnenvaart wegen de voordelen 
van lithium-ion accu’s vooralsnog 
echter niet op tegen de aanzienlijk 
hogere prijs. Per ampère uur zijn 
ze vier tot vijf keer duurder dan 
conventionele tractie accu’s.  

Onderhoudsvrije AGM accu’s 
worden ook weinig gebruikt in 
de pbinnenvaart. ‘Een AGM accu 
zou je een veredelde loodzuuraccu 
kunnen noemen. Er zit voor een 
groot deel hetzelfde materiaal in, 
maar je kan ze dieper ontladen en 
ze gassen niet, je kan en hoeft de 
cellen niet te controleren en bij te 
vullen met gedestilleerd water.’ 
https://www.victronenergy.nl

Zonnepanelen op de roef van 
het energieschip Berezina. Op 
de achtergrond is de Amers-
foortse Koppelpoort te zien.

Als het werkt ...
 dan werkt het zo

Tekst: Jaap Gestman Gerardts
Illustraties/beeldbewerking: Jeroen Bons
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Door Willem de Niet
BREMEN/KIEL De Duitse scheeps-
werven Lürssen en German Na-
val Yards (GNY) zijn het eens 
geworden over een fusie waar 
het gaat om de marine scheeps-
bouw. Dat hebben ze woensdag 
13 mei bekendgemaakt. Op die 
manier willen beide werven bin-
nen Europa een blok kunnen 
vormen. 

Recentelijk waren de twee el-
kaars concurrenten in de race om 
de opdracht voor vier MKS 180 fre-

gatten voor de Duitse marine met 
een waarde van 5,5 miljard euro. 
Damen Shipyards en Lürssen kre-
gen de opdracht. German Naval 
Yards pikte dat niet en ging naar 
de rechter. Eind vorige week heeft 
GNY vanwege de jongste ontwik-
kelingen de juridische procedure 
stopgezet.

 
Nieuw bedrijf
Inmiddels heeft de Duitse rege-

ring de bouw van hoogwaardige 
marineschepen tot sleuteltech-
nologie verklaard, zodat deze op-

drachten in volgende gevallen niet 
meer Europees aanbesteed hoeven 
te worden.

Lürssen en GNY gaan voor de 
militaire scheepsbouw een nieuw 
bedrijf formeren onder leiding 
van Lürssen, om zo de internati-
onale concurrentie het hoofd te 
kunnen bieden. Minister van Eco-
nomische Zaken Bernd Buchholz 
van Sleeswijk Holstein is blij met 
de aankondiging, maar zegt te 
geloven dat er nog meer stappen 
nodig zijn.

 De afgelopen weken hebben 

vertegenwoordigers van Lürssen 
en GNY gesprekken gevoerd met 
ThyssenKrupp waartoe Thyssen-
Krupp Marine Systems (TKMS) be-
hoort. Partijen werden het echter 
niet eens. TKMS is net als GNY ge-
vestigd in Kiel. 

Daar bouwt het bedrijf op dit 
moment voor 1,8 miljard euro 
twee fregatten voor de Braziliaan-
se marine. De uitkomst van de 
samenwerkingsgesprekken zou 
mede beïnvloed zijn doordat Thys-
senKrupp een beursgenoteerd 
bedrijf is terwijl Lürssen en GNY 

familiebedrijven zijn, aldus het 
Handelsblatt.

Bekend is dat TKMS de afgelo-
pen tijd gesprekken heeft gevoerd 
met de Italiaanse werf Fincan-
tieri waarmee het een ‘Europees 
verbond’ zou willen vormen. De 
bedrijven werken al geruime tijd 
samen bij de bouw van onderzee-
boten. Fincantieri en TKMS zou-
den samen een bedrijf met een 
omzet van 3 miljard euro vormen. 
TKMS is met 6000 man perso-
neel de grootste marinewerf van 
Duitsland. 

Duitse werven Lürssen en German Naval Yards fuseren

De German Na-
val Yards in Kiel. 
(Archieffoto EPA / 
Focke Strangmann)

Door Paul Schaap
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De eerste van twee zeer 
grote snijkopzuigers, de Mohab Mameesh, is vrij-
dagmiddag 15 mei bij Royal IHC in Krimpen aan 
den IJssel te water gelaten. De zuiger is bestemd 
voor de Egyptische Suez Canal Authority en het 
zusterschip volgt later dit jaar. Na de tewaterla-
ting is de zuiger aan de afbouwkade van de werf 
afgemeerd.

Om het Suezkanaal tussen de Rode Zee en de 
Middellandse Zee op diepte te kunnen houden, 
klopte de Suez Canal Authority op 3 oktober 2017 

bij Royal IHC aan voor het ontwerp en de bouw 
van twee snijkopzuigers met maar liefst een leng-
te van 147,4 meter, een geïnstalleerd vermogen 
van 29.190 kW en een baggerdiepte van maximaal 
35 meter. Beide zuigers krijgen in de cutterladder 
een onderwaterpomp en aan boord twee grote 
baggerpompen. Hun cuttervermogen gaat 4.800 
kW bedragen. De Mohab Mameesh, gebouwd on-
der nummer CO 1299, gaat na de oplevering onder 
Egyptische vlag varen, met Port Said als thuisha-
ven. Het zusterschip gaat 26th of July heten en zal 
in het najaar van 2020 te water worden gelaten. 

Zuiger is bestemd voor Egyptische Suez Canal Authority

Reuzenzuiger te water bij Royal IHC

De Egyptische reuzenzuiger Mohaab Mameesh kort na de tewaterlating. (Foto: PAS Publicaties)  Daarnaast bevat het orderboek 
projecten met een totale waarde 
van 3,4 miljard euro.

Het ging de Belgische baggeraar 
en offshore aannemer in 2019 dus 
duidelijk voor de wind, met de 
bagger- en offshore activiteiten 
als hoekstenen. Samen waren ze 
goed voor 77 procent van de totale 
omzet. Havenbaggerwerken wer-
den vorig jaar uitgevoerd in India, 
Mauritanië, Argentinië, Vietnam 
en Qatar en kustbeschermings-
werken in Benin. In Europa stond 
de aanleg van offshore windpar-
ken in België (Northwester 2) en 
Duitsland (Trianel) op de agenda 
en buiten Europa twee offsho-
re windparkprojecten in Taiwan 
(Changhua en Formosa 1 fase 2). 

Bijzonder was dat voor de par-

ken Northwester 2 en Formosa 1 
fase 2 ook de kabelinstallatiewer-
ken mochten worden uitgevoerd. 
Ander specialistisch werk betrof 

voor BP de aanlanding in Italië en 
Albanië van de Trans-Adriatische 
pijpleiding en het trenching- en 
steenstortwerk voor een pijplei-

Sterke groei in windparken offshore

Recordomzet van 2 miljard voor Jan De Nul

De Group is schuldenvrij 
en heeft een netto cash 
overschot van 465 mil-
joen euro en een eigen 
vermogen van meer dan 
2,9 miljard euro.

Door Paul Schaap

Hoewel 2019 een uitdagend jaar was voor 
de Jan De Nul Group voor met name de 
internationale baggeractiviteiten met 
nauwelijks enige groei, vertoonden de 
offshore activiteiten dit laatste wel in gro-
te mate. Vooral de aanleg van windparken 
offshore was hiervoor verantwoordelijk en 
dan niet alleen in Europa, maar wereld-
wijd. De omzet is hierdoor tot boven de 2 
miljard euro gestegen, met een nettowinst 
van 342 miljoen euro. 
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Rivieren
Kanalen &
Meren
Deze rubriek geeft een overzicht van de mutaties van 
de Nederlandse binnenvaartvloot. Wij gaan uit van 
gegevens van machinefabrieken, werven, sloperijen, 
instanties en talloze mensen die de binnenvaart een 
warm hart toedragen. Daarnaast putten wij uit eigen 
bestanden voor (historische) gegevens en uiteraard uit 
boeken, 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.

Samenstelling en redactie:
A. van Zanten

Mutaties
Het beunschip Vectura (023.26446) van Vof 
Aqua Vectum (schipper Heuvelman) in Krim-
pen a/d IJssel werd verkocht aan LB Shipping 
in Tholen en omgedoopt in Deliver. Het casco 
werd gebouwd door Centromost River in 
Kozle en in 2004 afgebouwd bij Joh. van Duij-
vendijk in Krimpen a/d IJssel. De afmetingen 
zijn 81,20 x 9,50 x 2,92 meter (1489 ton) en ze 
werd opgeleverd met 2 x 440 pk Cummins.
De Orient (023.22172) van Vof De Vries & 
Lammerts uit Terneuzen werd omgedoopt in 
Nowen. Ze werd in 1995 gebouwd bij Koziels-
ka Stocznia Rzeczna, Kozle en door Bodewes, 
Millingen a/d Rijn afgebouwd. De afmetingen 
zijn 79,84 x 9,00 x 3,05 meter (1500 ton) en ze 
werd opgeleverd met 1095 pk Detroit. De eer-
ste eigenaar, Vof. Koster - Walrave in Terneu-
zen nam haar als Janna Maria in bedrijf en 
verkocht haar in 2007 aan schipper De Vries. 
Deze liet haar ombouwen als poedertanker. 

Aangekocht uit buitenland
De tanker Sascha (048.11140) van G. Bout 
Tankschiffahrt in Datteln werd verkocht aan 
Unibarge BV en omgedoopt in Seattle. Het 
casco werd geleverd door Kladovo Shipyard en 
in 2013 bij Trico Shipyard afgebouwd. De af-
metingen zijn 86,00 x 11,45 x 3,70 meter, het 
laadvermogen is 2295 ton en ze werd voorzien 
van 1276 pk Mitsubishi

Verkocht naar buitenland
De Pelgrim (060.03104) van Vof Koek-
koek-Haasjes in Hasselt werd naar België 
verkocht, waar ze nu vaart als Trickster van 
S. Duvinage in Péruwelz. Ze werd in 1994 
gebouwd bij Plocka Stocznia. Rzeczna, Plock. 
Het afbouwen werd uitgevoerd door Bodewes, 
Millingen a/d Rijn. Ze kwam in de vaart als 
Hoop op Zegen van W.B. van Waardenberg in 
Lemmer. De afmetingen zijn 104,79 x 10,47 x 
3,22 meter (2277 ton) en ze werd opgeleverd 
met 1379 pk Caterpillar. In 1998 kwam ze on-

der Belgische vlag, eerst als Marie Joseph van 
M. de Roeck in Rupelmonde. Daarna 6 jaar 
later als Red Dragon van G. Desmet, Brugge. 
Vanaf 2018 voer ze in eigendom van schipper 
Koekoek. 
De tanker Zaanstroom (020.07287) van Inter-
stream Barging BV in Geertruidenberg werd in 
1974 gebouwd bij Heermans in Hedel. De af-
metingen waren 89,80 x 9,50 x 2,52 meter, het 
laadvermogen was 1296 ton en ze was voor-
zien van 720 pk Bolnes. Ze is helaas aan haar 
eind gekomen. Aanvankelijk werd ze als Lady 
Sandra verkocht aan Brittannië Shipping Ltd 
met Marsascala (Malta) als thuishaven. Onge-
twijfeld was ze bestemd voor Nigeria waar ze 
op eigen kracht heen zou varen. Nadat ze via 
de Donau op de Middellandse Zee was gearri-
veerd,bleek dat het daar ook soms goed kan 
spoken; ruwe zee en daarop bleek het schip 
niet gebouwd. Ze kraakte en het voorschip 
zonk. Gelukkig kon de bemanning, twee Egyp-
tenaren en een Roemeen, gered worden.

De Audenda verhuisde van Dordrecht naar Werkendam. (Foto G. Schuth) De Zaanstroom, hier in 2006, zien we echt nooit meer. (Foto R.H. Mulder)

De Vole au Vent 
bij vertrek uit 
Rotterdam naar 
de Verenigde 
Staten. (Foto PAS 
Publicaties)

Sterke groei in windparken offshore

Recordomzet van 2 miljard voor Jan De Nul

ding in Indonesië. Verder werd bij 
Hainan in China steenstortwerk 
uitgevoerd om een elektriciteits-
kabel tussen dit eiland en het vas-
teland te beschermen. Een soort-
gelijk project stond op de agenda 
om de Koreaanse eilanden Jeju en 
Jindo met elkaar te verbinden.

Orderportefeuille
De civiele activiteiten, die 20 

procent van de omzet vertegen-
woordigen, bleven in 2019 stabiel. 
Ditzelfde gold voor de milieu-ac-
tiviteiten die 3 procent van de to-
tale omzet uitmaken. Jan De Nul 
behaalde vorig jaar 45 procent van 
de omzet in Europa, 27 procent in 

het Midden-Oosten en Azië - een 
snelle groeimarkt - 17 procent in 
Amerika, 7 procent in Afrika en 4 
procent in Australië. 

In 2019 vertoonde de orderpor-
tefeuille een lichte groei van 3,3 
naar 3,4 miljard euro. Belangrijk 
hierbij is een concessie in Ecua-
dor voor de verdieping en het 
onderhoud van het 95 kilometer 
lange kanaal naar de haven van 
Guayaquil. Vorig jaar kon het ver-
diepingswerk worden afgerond, 
waarna gestart werd met het on-
derhoudswerk voor een periode 
van 24 jaar. 

Ander nieuw werk betrof de uit-
breiding van de haven van Tako-

radi in Ghana, kustbeschermings-
werk in Benin en baggerwerk in 
Mozambique. In de wateren van 
Denemarken gaat Jan De Nul de 
windturbines transporteren en 
installeren voor het Kriegers Flak 
windpark en voor de Franse kust 
zullen 80 windturbines worden 
getransporteerd en geïnstalleerd.

Verder is het installatievaartuig 
Vole au Vent op weg naar de Ver-
enigde Staten voor installatiewerk 
in een windpark voor de kust van 
de staat Virginia. Daarnaast gaat 
Jan de Nul voor de Nederlandse 
kust hoogspanningskabels instal-
leren voor de parken Hollandse 
Kust Noord en Hollandse Kust 

West Alpha. Offshore Taiwan 
wordt dit jaar nog gewerkt aan de 
aanleg van de parken Changhua 
en Formosa 2.

Investeringen
De strategie qua investeringen is 

gericht op het behouden van een 
moderne vloot. De focus ligt hier-
bij op de vervanging van kleine en 
middelgrote baggerschepen en de 
uitbreiding van schepen voor de 
offshore windenergiesector. Dit le-
verde in 2019 al drie 3.500-kuubs 
sleephopperzuigers op, de Afon-
so de Albuquerque, de Diogo Cao 
en de Tristao da Cunha en de 
6.000-kuubs sleephopperzuiger 

Sanderus. Dit jaar volgt nog de Or-
telius, een zusterschip van de San-
derus. In aantocht is verder nog de 
sleephopperzuiger Galileo Galilei. 

Al deze schepen zijn of worden 
in het Verre Oosten gebouwd. Vo-
rig jaar oktober kocht Jan De Nul 
op een openbare veiling in Kroatië 
de megacutterzuiger Willem van 
Rubroeck terug. Dit vaartuig was 
al in 2017 voor de Belgische bag-
geraar op stapel gezet bij de Ulja-
nik-werf. Deze ging echter failliet. 
De zuiger was toen al wel te water 
gelaten, maar nog niet afgebouwd.

In april van dit jaar is de Wil-
lem van Rubroeck met een zwaar-
transportschip overgebracht naar 
de Remontowa-werf in het Poolse 
Gdansk, waar de verdere afbouw 
zal plaatsvinden. Verwacht wordt 
dat dit vaartuig in 2021 in de vaart 
zal komen. 

Verder heeft Jan De Nul orders 
geplaatst voor twee grote instal-
latievaartuigen. De eerste, die 
Voltaire gaat heten, krijgt een 
hoofdkraan met een hefcapaciteit 
van 3.000 ton en wordt gebouwd 
op de Cosco-werf in China. De 
tweede, de Les Alizés, krijgt een 
hoofdkraan met een hefcapaciteit 
van 5.000 ton en wordt gebouwd 
bij China Merchants Industry Hol-
dings. Beide kunnen straks de al-
lerzwaarste fundaties en windtur-
bines installeren in diep water. De 
oplevering van het tweetal staat 
gepland voor 2022.

De Jan De Nul Group verwacht 
in 2020 een constante koers te 
kunnen varen dankzij haar or-
derportefeuille van 3,4 miljard 
euro en gerichte investeringen. De 
Group is schuldenvrij en steunt 
op een liquiditeitspositie met een 
netto cash overschot van 465 mil-
joen euro en een eigen vermogen 
van meer dan 2,9 miljard euro.
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ZWARE KEES

Harde realiteit
Terwijl de hele wereld zucht on-
der de coronapandemie probeer 
ik zoveel mogelijk de routine aan 
te houden. Half acht: werkbe-
spreking met de stuurman. Wat 
gaan we doen vandaag. Een oefe-
ning? Of alleen onderhoud? Veel 
mijlen heb ik nog niet gemaakt: 
overal is de scheepvaart ont-
wricht of vertraagd. Wij liggen 
daarom ten anker in afwachting 
of het de Chinese autoriteiten 
behaagt om ons voor de kant te 
halen.
Ook routine geworden: de stuur-
man somt met droefgeestige 
stem de aantallen slachtoffers 
in diverse landen op, lezend van 
zijn telefoon. 
   ‘In Italië zevenhonderddertig 
overleden…’
Na pikheet komt de bemanning 
boven. Ook al routine. Iedereen, 
van het kantoor in Holland tot 
de verlader in China is ineens 
geïnteresseerd in ons welbevin-
den. Elke dag vul ik daarom een 
lijst in: heeft iemand een droog 
kuchje? Moet er iemand niezen, 
heeft iemand hoofdpijn maar bo-
venal, heeft iemand verhoging? 
Daartoe wordt de lichaamstem-
peratuur gemeten. Gelukkig heb-
ben wij een thermometer die in 
één seconde via het oor (ik meld 
dit even om eventuele verkeerde 
beeldvorming te voorkomen…), 
verraadt of het bemanningslid 
niet oververhit is. Dat onze com-
merciële afdeling met argusogen 
meekijkt zal zeker niet helemaal 
uit empathie voor de bemanning 
zijn… 
   ‘In Amerika zijn al meer dan 
duizend…’
   Toch wordt mijn aandacht 
opgeëist door andere zaken. We 
worden opgeroepen.
Het is de havendienst van Yang-
pu, een stadje op het eiland Hai-
nan, waar wij ten anker liggen.
Of we beseffen dat we een mijl 
bewesten het in de kaart aange-
geven ankergebied liggen? Ja, dat 
beseffen we, dat kan niet missen 
met die precisieapparatuur van 
tegenwoordig.
En of we dan maar ankerop 
willen gaan om ín het ankerge-
bied te gaan liggen? Nu is één 
zeemijl zomaar achttien honderd 
en tweeënvijftig meter dus ze 
hébben een punt…  
   Rob, de Nederlandse stagiair, 
krijgt een glimlach van oor tot 
oor; ik heb hem beloofd dat hij 
de ankermanoeuvre mag uitvoe-
ren, onder supervisie uiteraard.
Even later verhalen we het schip 
op een overigens volkomen uit-
gestorven rede, een klein mijltje 
om de oost. Rob loopt zenuw-
achtig heen en weer met een 
iets verdorde glimlach maar hij 
slaat zich er knap doorheen. Na 
drie kwartier keert de rust terug 
wanneer de hoofdmotor gestopt 
wordt.
   Tevreden en voldaan leun ik 
achterover. Zo, weer een leerling 
iets bij kunnen brengen, kan hij 
thuis mooi zeggen dat hij zelf…
   ‘En in Spanje zeshonderd en 
vijfentwintig doden…’
Okee…terug naar de harde 
realiteit.   

Jordy Kloos/NT

ROTTERDAM De KVNR is kritisch op het 
donderdag verschenen rapport van de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), 
waaruit bleek dat rederijen massaal de 
fout in gaan bij het sjorren van containers. 
In een reactie suggereert de Nederlandse 
redersvereniging dat de inspectiedienst 
haar onderzoeksresultaten baseert op 
incomplete informatie.

De ILT onderzocht 69 zeeschepen in de 
Rotterdamse haven. Bij 67% daarvan werden 
regels en wetten rond het laden en vastzetten 
van containers overtreden. Het gaat bijvoor-
beeld om het niet vastzetten van laadruim-
luiken, het gebruik van beschadigd sjormate-
riaal en het niet of niet goed vastzetten van 
containers.
Aanleiding voor de grootscheepse controle is 
de ramp met de ‘MSC Zoe’. Het grote contai-
nerschip verloor begin vorig jaar boven de 
Waddeneilanden 342 containers in de Noord-
zee, met enorme milieuschade tot gevolg.

Welke schepen?
De uitkomsten van de inspecties geven, 
ondanks de 10% daling van het aantal over-
tredingen ten opzichte van 2009, reden om 
het rapport breed onder de aandacht van 
rederijen te brengen, zo meldt de KVNR. 
Tegelijkertijd roepen onderdelen van het 
rapport vragen op.
Zo is het het volgens de belangenorganisatie 
niet duidelijk welke schepen zijn geïnspec-

teerd. De vereniging betwijfelt of het gaat om 
schepen die door haar leden worden geëx-
ploiteerd. ‘De KVNR krijgt de indruk dat het 
vooral lijkt te gaan om de grotere container-
schepen. Deze voeren veelal een andere vlag 
dan de Nederlandse vlag.’
Ook hamert de redersvereniging erop dat bij 
het laden van containers aan boord van het 
schip, de rederij en de bemanning van het 
schip veelal moeten vertrouwen op de aan-
geleverde ladingpapieren en op de door de 
verladers opgegeven geverifieerde gewichten 
van de containers.
Daarnaast moeten de containers worden 
vastgezet op het schip volgens het Cargo 
Securing Manual (CSM) van het schip. Dit 
is een scheepsspecifiek handboek voor het 
vastzetten van containers aan boord, dat door 

de vlaggenstaat of door het klassenbureau 
namens de vlaggenstaat is goedgekeurd en 
waar wettelijke eisen aan zijn gesteld.

Naleving CSM moet beter
‘Maar anders dan een eerder onderzoek 
in 2009 heeft de ILT nu niet onderzocht of 
de door verladers opgegeven geverifieerde 
gewichten daadwerkelijk overeenkomen met 
de werkelijkheid’, luidt de kritiek van de 
KVNR. ‘Ook is niet gekeken naar de manier 
waarop de lading door de verladers in de con-
tainers wordt (vast)gezet. Het rapport beperkt 
zich tot het sjorren van de containers aan 
boord. De ILT constateert dat met name de 
naleving van de CSM beter moet.’
Ondanks de kritiek wil de redersvereni-
ging met haar leden in gesprek over het 
ILT-rapport, in het bijzonder over het niet 
werken volgens het CSM. ‘Dit aandachtspunt 
brengen we ook bij internationale reders-
verenigingen onder de aandacht’, aldus de 
redersvereniging.

Suggestief beeld
Tot slot benadrukt de KVNR dat, anders dan 
het rapport aangeeft, de controle op en het 
beter vastzetten van de sjorringen tijdens de 
vaart wel mogelijk is. ‘Sommige rederijen 
hebben hier duidelijke maatschappij-instruc-
ties voor, die opgevolgd moeten worden. 
Het is betreurenswaardig dat ILT, als over-
heidsinstantie, op dit punt een suggestief en 
subjectief beeld heeft geschetst op basis van 
de observaties die hebben plaatsgevonden in 
een haven.’

‘ILT schetst suggestief en subjectief beeld ’

KVNR: Onderzoek naar sjorren van containers roept vragen op

Aanleiding voor de grootscheepse controle is de 
ramp met de ‘MSC Zoe’. Het grote containerschip 
verloor begin vorig jaar boven de Waddeneilan-
den 342 containers in de Noordzee, met enorme 
milieuschade tot gevolg. (Foto Rijkswaterstaat)

PWC bekommert zich om het 
mentale welzijn van de beman-
ning van zeeschepen. Het blijkt 
dat de twaalf betrokken maat-
schappelijke en geestelijke orga-
nisaties die schepen bezoeken, 
moeite hebben om hun werk te 
doen door de extra covid 19 – 
maatregelen. Maar juist nu is dit 
werk heel belangrijk, vindt de ha-
venmeester die tevens voorzitter 
is van het PWC. 

‘Ik begrijp de zorgen van ter-
minals of rederijen. Je wil onder 
geen beding corona aan boord of 
op de terminal. De organisaties 
die wij steunen zijn door ons goed 
uitgerust en houden terdege re-
kening met de voorschriften van 
het RIVM. Het goede werk dat zij 
verrichten is in het belang van de 
haven”, vindt ook directeur Bas 
Janssen van Deltalinqs, de vereni-
ging van havenondernemers.

Ander praatje
‘Na tien weken begint nu 

mondjesmaat de wisseling van 
bemanningen op gang te komen. 
Maar dat kan in veel gevallen best 
nog even op zich laten wachten. 

Dat is niet alleen vervelend voor 
de betrokken zeelieden. Het is 
ook niet bevorderlijk voor de vei-
ligheid in havens. Bemanningen 
worden niet voor niets regelma-
tig gewisseld. Zeelieden die al 
twee maanden wachten op aflos-
sing en zich zorgen maken om 
het thuisfront, kunnen best wat 
steun van buitenaf gebruiken. 
Een ander praatje, een luisterend 

oor, begrip of aandacht van der-
den of – praktisch - een extra te-
lefoonkaart om het thuisfront te 
bellen kan in zo’n situatie won-
deren verrichten’, aldus haven-
meester René de Vries.

Ook de Vereniging van Rotter-
damse Cargadoors steunt het ini-
tiatief van de havenmeester. ‘De 
VRC zal scheepsagenten wijzen 
op het belang van mentale hulp 
in deze extreem moeilijke tijd 
voor bemanningsleden en dat ze 

scheepsbezoekers moeten hel-
pen. We zullen actief de namen 
van de betrokken organisaties 
verspreiden onder de betrokken 
bedrijven en het corona protocol 
onder de aandacht brengen waar-
mee de scheepsbezoekers wer-
ken’, aldus Robert Bravenboer 
namens de VRC.

‘Blij met aandacht’
Ds. Helene Perfors van de Ne-

derlandse Zeevarendencentrale 
en lid van de Port Welfare Com-
mittee is blij met de steun: “We 
zijn meer dan welkom op de 
schepen. Zeelieden zitten vaak al 
maanden aan boord en kunnen 
niet van het schip om bijvoor-
beeld wat persoonlijke bood-
schappen te doen. Ze zijn blij met 
onze aandacht en de praktische 
hulp die we kunnen brengen. Zo 
hebben onlangs vrijwilligers van 
de Flying Angel in Schiedam met 
financiële ondersteuning van het 
Port Welfare Committee  aan 100 
zeevarenden een tasje met zaken 
als een telefoonkaart en wat ex-
tra toiletspullen kunnen geven. 
Alleen al dat er aan ze gedacht 

Coronaproof geestelijke steun bieden aan boord 

Meer steun voor mentale zorg  bemanning van zeeschepen

Een ander praatje, een 
luisterend oor, begrip of 
aandacht van derden 

Door Rene Quist

Deltalinqs, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Haven-
bedrijf Rotterdam gaan hun achterban stimuleren om in deze 
moeilijke periode hulp te bieden aan organisaties die zich 
bekommeren om het mentale welzijn van zeelieden. Dat was 
de uitkomst van een door havenmeester René de Vries van 
Rotterdam ingelaste bijeenkomst van het Port Welfare Com-
mittee (PWC). ‘Juist nu is dat werk heel belangrijk.’

wordt betekent heel veel voor 
deze mensen.”

In de Port Welfare Committee 
zijn het Havenbedrijf Rotterdam, 

Zware 
Kees
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Door Rob Mackor
KOPENHAGEN Maersk voorziet vo-
lumedaling tot 25% in tweede 
kwartaal. ‘s Werelds grootste 
containervervoerder Maersk 
houdt rekening met een volu-
meverlies tot 25% in het twee-
de kwartaal als gevolg van de 
coronacrisis. Dat zegt topman 
Søren Skou in het woensdag ge-
publiceerde kwartaalbericht.

Skou voorziet voor het tweede 
kwartaal een daling bij alle on-
derdelen van het concern van mo-
gelijk 20 tot 25%. Hij noemt 2020 
een ‘uitdagend jaar’ maar zegt 
dat Maersk in staat is die storm te 
doorstaan en werkt aan verbete-
ring van de financiële prestaties. 
Hij doet geen kwantitatieve uit-
spraak over het hele jaar en zegt 
slechts dat de vraag waarschijnlijk 
zal krimpen en dat de divisie Ocean 
mogelijk iets onder het marktge-
middelde zal presteren. Wereld-
wijd kromp de containermarkt in 
het eerste kwartaal met 4,7%.

Met een bandbreedte van 20 tot 
25% krimp zit Skou op een lijn met 
topman Allard Castelein van Ha-
venbedrijf Rotterdam, die eerder 
ook zei rekening te houden met 
een volumeverlies van 20 tot 30% 
in het tweede kwartaal. Maersk 
zegt ‘talloze stappen’ te hebben 
gezet om de situatie onder contro-
le te krijgen, maar geeft daarvan 
geen details. Wel zegt de groep 
dat alle operaties wereldwijd func-
tioneren en dat producten meer 
digitaal worden aangeboden. De 
groep trok eerder al zijn resultaat-
verwachting van 5,5 miljard dollar 
ebita in en blijft daarbij.

Winst
Maersk heeft in het eerste 

kwartaal negentig afvaarten ge-
schrapt, 3,5% van de totale ca-
paciteit. In het tweede kwartaal 
gaat het om 140 afvaarten. Dat 
levert volgens de groep een forse 
kostenbesparing op. Zo werden 
de kosten per teu in het eerste 
kwartaal al met 2,3% gedrukt. 
De groep gaat het geplande inves-
teringsprogramma dit jaar terug-
brengen om de coronacrisis het 
hoofd te bieden. 

Niettemin zal het totaal voor 
de periode 2020/21 waarschijnlijk 
rond het geplande niveau van 3,5 

tot 4 miljard dollar uitkomen.
In het eerste kwartaal viel de 

schade nog mee en maakte het 
Deense concern nog 197 miljoen 
dollar winst, tegen 656 miljoen 
verlies vorig jaar. 

De omzet van het concern 
bleef met 9,6 miljard dollar vrij-
wel gelijk. Het bruto bedrijfs-
resultaat (ebitda) groeide met 
23% tot 1,52 miljard dollar. 
De divisie Ocean, containerver-
voer over zee, boekte met 7,2 
miljard 3% meer omzet. De divisie 
Logistics zette met 1,44 miljard 5% 
minder om. Bij Terminals en To-
wage daalde de omzet met ruim 
9% tot 911 miljoen dollar.

Bunkerstrategie
Het bruto resultaat van Ocean 

verbeterde met 25% tot 1,2 miljard 
dollar. Volgens het concern is dat 
deels toe te schrijven aan de ‘zelf-
voorzienende bunker-strategie’, 
die erop is gericht om de kosten-
stijging als gevolg van het verbod 
op hoogzwavelige brandstoffen te 
beperken. 

Welke rol de prijsval van bun-
kerolie daarin speelt, zegt Maersk 
niet. Dat, en een scherp capaci-
teitsbeheer, hebben er volgens de 
groep toe geleid dat de gevolgen 
van de coronacrisis zijn verzacht.

Rederij heeft in het eerste kwartaal negentig afvaarten geschrapt

Maersk voorziet volumedaling tot 25% in tweede kwartaal

Het Deense concern maakt nog 
197 miljoen dollar winst, tegen 656 
miljoen verlies vorig jaar. De omzet 
van het concern bleef met 9,6 miljard 
dollar vrijwel gelijk. (Foto Maersk)

Hapag Lloyd: 
voorlopig geen 
nieuwbouw of 
ontslagen
HAMBURG Containerrederij 
Hapag Lloyd plaatst voor-
lopig geen orders voor 
nieuwbouw, maar er val-
len in de komende tijd ook 
geen ontslagen. Ook wordt 
geen arbeidstijdverkorting 
aangevraagd. 

Wel wordt een volgend be-
zuinigingsprogramma uitge-
voerd en wordt zonodig de 
liquiditeit via kredieten ver-
hoogd. Dat zei CEO Rolf Hab-
ben Jansen woensdag 6 mei 
tijdens een ‘virtuele briefing’, 
zoals het bedrijf de video-pers-
conferentie noemde. 

Habben Jansen begon met 
een blik op de huidige crisis. 
‘Die is ernstiger dan die in 
2008-2009. De terugval is circa 
11%. Maar we gaan ook deze 
storm overleven. Ik verwacht 
een herstel van de markt in 
het derde kwartaal van dit 
jaar. Om klaar te zijn voor 
het moment van de omslag 
hebben we op voorhand al 
een groot aantal containers 
gehuurd. En op hetzelfde mo-
ment het aantal gecharterde 
schepen verlaagd en daarna 
een aantal van onze schepen 
zogenaamd ‘warm opgelegd’, 
voor anker in de buurt van 
een haven.’

Habben Jansen roemde de 
flexibiliteit van het walper-
soneel dat vrijwel compleet 
vanuit huis werkt. ‘Onze IT 
afdeling heeft in korte tijd een 
enorme prestatie geleverd om 
dit mogelijk te maken. Er is 
veel geld in gestoken maar het 
is het waard gebleken.’

Havenpastoor 
Dennis Wood-
ward werkt 
coronaproof 
aan boord. (Foto 
Havenbedrijf 
Rotterdam)

Coronaproof geestelijke steun bieden aan boord 

Meer steun voor mentale zorg  bemanning van zeeschepen

de Vereniging Rotterdamse Car-
gadoors en havenondernemers-
organisatie Deltalinqs betrokken. 
De commissie reserveert jaarlijks 

zo’n € 140.000,- ter bevordering 
van het welzijn van bemanningen 
van zeeschepen in de meest bre-
de zin van het woord. Het bedrag 

- afkomstig van rederijen, stich-
ting De Beer en het Havenbedrijf 
- is bestemd voor het welzijn van 
zeevarenden die de Rotterdamse 

haven aandoen, in de meest brede 
zin van het woord.
www.rotterdamportwelfare.com/
scheepsbezoeken-tijdens-coronacrisis/
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Door Willem den Heijer

THYBORØN Behalve Nederlandse 
bokkers kampen ook Deense 
kotters met schrale scholvang-
sten in Deense wateren. Een 
enkele keer is er sprake van een 
goede aanlanding maar over de 
gehele linie genomen blijft de 
aanvoer van voorjaarsschol de 
afgelopen weken achter bij voor-
gaande jaren.

Maandag 18 mei loste de RI-468 
‘Juli-Ane’ wat schol (18 kisten) en 
tongschar van een paar dagen in 
Thyborøn. Een week eerder, op 
maandag 11 mei, landde deze 
twinrigger nog 275 kisten schol in 
Hvide Sande. Met 360 kisten schol 
was de RI 427 ‘Anette Helene’ die 
dag in Hvide Sande de grootste 
aanvoerder. 

Twinrigger
Deze 27 meter lange twinrigger 

had vrijdag 1 mei 337 kisten vis, 
waaronder 225 kisten schol en 27 
kisten zeewolf, gelost. Maandag 
11 mei behoorden de staandwant-
kotters L 1 ‘Inger Katrine’ met 325 
kisten schol en de RI 122 ‘Blaab-
jerg’ met 250 kisten schol tot de 
topaanvoerders in Hvide Sande. 
Deze week worden in Hvide Sande 
wel scholaanlandingen verwacht, 

Denen met twinrig en staandwant op schol

Schrale scholvangsten in Deense wateren

De RI 468 ‘Juli-Ane’ lost doorgaans in Hvide Sande. (foto Willem den Heijer)

maar gelet op de reisduur van de 
vaartuigen geen opvallend ruime 
vangsten.

Grillige aanvoer
In Thyborøn en Thorsminde is 

eveneens sprake van een grillige 
aanvoer van schol. De aanvoer-
ders wisselen schrale vangsten af 
met af en toe een uitschieter. De 
staandwantkotters L 347 ‘Palermo’ 
met 325 kisten en de L 486 ‘Selena 
Christina’ met 100 kisten waren 
maandag 11 mei de belangrijkste 

scholaanvoerders in Thyborøn.
De UK 200 deed met 100 kisten 

schol overigens ook nog een duit 
in het zakje, net als de SC 10. Op 
maandag 18 mei was de L-153 met 
325 kisten schol de belangrijk-
ste aanvoerder in Thyborøn. In 
Thorsminde vijzelde de staand-
wantkotter L 353 ‘Biscayen’ het lo-
kale aanbod van schol met 205 kis-
ten enigszins op. De scholvangst 
van de L-215 was met 37 kisten 
bijzonder schraal.

Opvallend grote rode poon tussen 
de vangst
Medewerkers van de Scheveningse visafslag keken even op toen zij tussen 
de vangst van de flyshooter SCH-65 Simplon een rode poon van ruim vijftig 
centimeter aantroffen. De laatste weken komt het wel vaker voor dat er vrij 
grove exemplaren zich in de kisten tussen de rest van de rode poon bevin-
den. Maar deze was wel opvallend groot. Overigens bevatte de kist ook nog 
enkele exemplaren van rond de 40 centimeter. De Katwijkse visdetaillist 
Jacob van der Plas wilde wel even de moeite nemen om hem te tonen. 
(Foto W.M. den Heijer)

Door de sluiting van restaurants 
en andere eetgelegenheden is de 
vraag naar verse vis sterk gedaald 
en staan de prijzen zwaar onder 
druk. Ook de export is voor een be-
langrijk deel weggevallen, mede 
doordat veel verwerkende bedrij-
ven in Zuid-Europa stilliggen. Een 
groot deel van de vissersboten 
vaart daarom momenteel niet uit.

Steunregeling
Met de steunregeling worden 

vissers tijdelijk geholpen. Zij ont-
vangen 2200, 4400 of 8800 euro 
per week, afhankelijk van het 
motorvermogen van hun vaar-
tuig. Eerder kondigde het kabinet 
al aan dat ook vissers en viskwe-
kers een beroep kunnen doen op 
de verruimde regeling waarbij de 
overheid deels garant staat voor 

overbruggingskredieten.
Een flink aantal kotters heeft al 

(een week) stilgelegen of ligt nog 
steeds voor de kant. Vorige week 
maakten in totaal 74 vissersvaar-
tuigen al gebruik gemaakt van 
de stilligregeling. Op eigen risico, 
want hoewel men wist dat een 
stilligregeling in de maak was, wa-
ren de exacte bedragen nog niet 
bekend.

 Noodgedwongen
Duidelijk is dat een groot aan-

tal kottereigenaren, min of meer 
noodgedwongen, gebruik zal ma-
ken van de stilligregeling. Voor 
een flink aantal kotters komt er 
momenteel geen lonende besom-
ming uit. Vooral die noodgedwon-
gen vissen met de wekkerkettin-
gen zijn niet te benijden, vooral 

De grote boomkorkotters ARM-44 en 
ARM-7 liggen in Vlissingen al weken 
voor de kant. (Foto Bram Pronk)

Visprijzen zijn laag en de vangsten vallen ook niet mee. 

Kabinet schiet vissers te 
hulp met 9 miljoen euro

Vooral die noodgedwongen vissen met 
de wekkerkettingen zijn niet te benijden

Bram Pronk/ANP

Vissers die noodgedwongen aan de wal 
blijven door de coronacrisis, kunnen 
vanaf vrijdag een beroep doen op fi-
nanciële steun. Daarvoor is in totaal 9 
miljoen euro beschikbaar, meldt land-
bouwminister Carola Schouten. De 
regeling biedt een vergoeding voor het 
stilleggen van schepen voor een perio-
de van maximaal vijf weken.

ook omdat hun pulsontheffing 
vorig jaar werd ingetrokken, maar 
ook sommige twinriggers die in de 
noord op schol vissen hebben het 
zwaar.

Rederij Sliereveld
De visprijzen zijn laag en de 

vangsten vallen ook niet mee. Er 
worden meldingen gedaan van 
weekbesommingen van 10 tot 

20.000 euro voor twinriggers en 
grote kotters, met uitschieters 
daarboven.

Boomkorkotters
Ook twee grote boomkorkotters 

van rederij Siereveld uit Arnemui-
den liggen al geruime tijd voor 
de kant in hun thuishaven Vlis-
singen. Voor deze mattenvissers 
is in de Zuidelijke Noordzee op 

dit moment geen droog brood te 
verdienen.

 Siereveld heeft naast de ARM-
44 en ARM-7 nog drie grote (boom-
kor)kotters in de vaart, de vlagkot-
ters Z-45 en Z-296 en de onlangs 
van G. Betsema Holding uit Den 
Burg overgenomen pulskotter TX-
38. De bemanningen van de ARM-
44 en ARM-7 zijn verdeeld over 
deze drie kotters.
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Toeval of niet, maar sinds die 
tijd heeft hij nauwelijks pech ge-
had met zijn schip. ‘Misschien ben 
ik een beetje bijgelovig geworden. 
Op al mijn andere schepen had ik 
nogal eens pech, maar dit schip is 
een goede engel’, zegt  de schipper 
vlak nadat hij is geopereerd aan 
een spierontsteking in zijn schou-
der. Reden dat hij na enkele repa-
raties aan de schroefas in Werken-
dam een paar dagen stil ligt. 

Schippersfamilie
Emans stamt uit een schip-

persfamilie, ook vader en groot-
vader verdienden hun brood in 
de binnenvaart. Ronny volgde zo 
het spoor van zijn voorgeslacht, 
zijn eigen zoon koos een andere 
weg en studeerde af als ICT-spe-
cialist. ‘Ik ging op het Rijkshuis 
in Antwerpen naar school. In het 
weekend mocht ik naar boord en 
als mijn ouders te ver weg lagen, 
haalden mijn grootouders mij op. 
Totdat ik wat ouder werd en liever 
in het weekend op het internaat 
bleef om samen te gaan zwemmen 
met vrienden van het internaat. Of 
naar de bioscoop of het park.’ 

Als hij bijna veertien jaar is, ver-
laat hij het internaat. Zijn vader 
heeft hem nodig aan boord, zijn 
moeder is dan zwanger van zijn 
jongste en enige zus en mag niet 
zwaar meer tillen. 

Schipper Emans ging niet echt 
graag naar school, al heeft hij la-
ter wel eens getreurd dat hij niet 
meer geleerd heeft. Maar de tijd 
dat hij nog dacht een ander vak te 
leren, ligt inmiddels alweer jaren 
achter hem. ‘Dat was vooral in de 
tijd dat ik in de tankvaart zat, je 
kreeg steeds meer papierwerk en 
altijd maar die papieren invullen, 
dat deed ik met steeds meer tegen-
zin. Mijn vader heeft altijd droge 
lading vervoerd, zelf ben ik in de 
tankvaart gaan varen toen ik acht-
tien jaar werd. Een paar jaar later 
heb ik een duwboot gekocht, met 

‘Die vrijheid is ook het fijne aan varen, je bent eigen baas en kunt doen wat je wilt.’ (Foto Hannie Visser-Kieboom)

Schipper Ronny Emans vaart bijna altijd alleen

‘ Laat mij maar lekker op 
mijn Kempenaartje’

‘ Dit is het mooiste leven en ik 
houd er het meeste aan over’

Hannie Visser-Kieboom

De scheepsnaam 
Isaiah staat voor en-
gel, zo vertelt schip-
per Ronny Emans 
(54 jaar). Hij liet de 
naam van de vorige 
eigenaar staan toen 
hij het schip bijna 
drie jaar geleden 
kocht. Na veertig jaar 
binnenvaart was dit 
de eerste maal dat 
hij de scheepsnaam 
niet veranderde bij 
de aankoop van een 
schip. En daar heeft 
hij geen spijt van 
gekregen.

vier bakken ging ik op en neer 
over de Rijn. Na anderhalf jaar had 
ik zoveel pech dat ik hem terug 
verkocht heb aan de vorige eige-
naar. Daarna ben ik in loondienst 
gegaan, maar ben later weer op 
een eigen tanker gaan varen.’ 

Twintig jaar lang voer Emans 
van Amsterdam of Rotterdam ie-
dere week naar Bazel en weer te-
rug. Een tijd van keihard werken, 
zo blikt hij terug. Daarna volgde 
een tijd van varen in loondienst 
op cementtankers. 

Mooiste leven
Maar bijna drie jaar geleden 

kocht hij de kempenaar Isaiah en 
vervoert nu zand en grind vanaf 
Stein of Born aan de Grensmaas 
naar Turnhout, Deventer, Waalwijk 
of Delft. ‘Laat mij maar lekker op 
mijn Kempenaartje varen, dit is het 
mooiste leven en ik hou er nog het 
meest aan over, ook al moet ik nu 
ook hard varen. Maar ik lig nu wel 
elke nacht in bed en dat was in de 
tankvaart wel anders. 

‘Ik vaar bijna altijd alleen, lekker 
rustig. Die vrijheid is ook het fijne 

aan varen, je bent eigen baas en 
kunt doen wat je wilt. Dat kon in 
loondienst niet, dan heb je niks te 
zeggen. Ook al ben ik nu vaak al-
leen aan boord, je kunt altijd bel-
len, skypen of appen. Heel anders 
dan vroeger, toen je altijd de wal op 
moest als je wilde bellen. Ik vind 
het ook niet erg om in een week-
end in een grindgat te liggen. Ik 
hou niet zo van drukte.’ 

Hoewel schipper Emans geniet 
van zijn vrijheid, mist hij wel de 
romantiek van het varen. ‘Die is 
allang verdwenen, vroeger kwam 
je meer bekende schippers tegen 
en bleef je allemaal samen ergens 
liggen om gezellig een pilsje te 
drinken. Maar nu heeft niemand 
nog tijd, iedereen wil op hele grote 
schepen varen en dan heb je bergen 
met schuld en moet je wel varen.’ 

Niets meer veranderen
Binnenkort viert Ronny Emans 

zijn 55e verjaardag, maar aan 
stoppen denkt hij nog lang niet.  
‘Mijn vader is nu 79 en die lost mij 
nog wel eens af. Als ik net als hem 
zo gezond mag blijven, dan ga ik 

echt niets meer veranderen, maar 
blijf tot mijn pensioen lekker va-
ren. Misschien nog wel langer, net 
als mijn vader.’ 

Over werk heeft hij niet te kla-
gen, hij vaart nog altijd net zo 
hard als voor de coronacrisis en 
verwacht dat te kunnen blijven 
doen. ‘Wie is er niet bang voor 
corona? Het gaat nu goed, maar 
misschien krijgen we tegen de 
winter weer last van corona, we 
weten het gewoon niet.’ Na zijn 
schouderoperatie vaart schipper 
Emans weer rustig verder, zijn 
volgende reis is laden in Alphen 
aan de Maas. Voor die reis heeft hij 
tijdelijk personeel aan boord om 
zo zijn schouder nog een tijdje te 
kunnen ontzien. 

Scheepsgegevens 
Scheepsnaam: Isaiah
Bouwjaar: 1957
Tonnage: 516 ton
Afmetingen: 50 x 6.60 meter
Thuishaven: Genk
Eigenaar: Ronny Emans
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