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Commentaar

Inkoopmanagers

Het valt mĳ  op dat ons land langzaam instort sinds we 
alles aan de vrĳ e markt hebben overgelaten. De liberale 
ideologie erachter was simpel: de markt doet alles beter, 
sneller en goedkoper dan de overheid. Een misvatting, 
zoveel is duidelĳ k. Niets is er beter, sneller en goedkoper 
van geworden. Wel verdienen handige zakenlieden veel 
geld aan een overheid die alle kennis en kunde telkens 
moet inkopen. Noem mĳ  één collectieve sector die niet 
piept en kraakt. Rĳ kswaterstaat is misschien wel het 
beste voorbeeld van hoe het misgaat als je deskundigheid 
inruilt voor inkoopmanagers. En dan heb ik het niet alleen 
over de Afsluitdĳ k.

JUBILEUM
Prinses Margriet bĳ  viering 
200 jaar Zeemanshoop
WACHT TE KOOI 20

MARITIME INNOVATION 
PLATFORM

Vier innovaties 
strĳ den om eerste 
MIP Award

SCHEEPSBOUW 18

NASLEEP CORONA

Riviercruisevaart 
voorlopig terughou-
dend met 
investeringen

CRUISE EN CHARTERVAART 14

LĲ NDIENSTEN

‘Betrouwbaar-
heid binnenvaart 
bepalend voor 
modal shift’

VERVOERMARKT 9

HAVENFACILITEITEN

Rechter geeft 
Beelen gelĳ k in 
gevecht om 
kegelplaatsen

NIEUWS 3

Lees ook: Robert Kasteel ontvangt Sleepanker voor rol in KBN P2 | 
Volharding Tankrederĳ  koopt scheepvaartdivisie Koole Terminals P7
| Schipper houdt kantoorbaan niet vol P23

BRANDSTOFDISCUSSIE
Binnenvaart wil niet gokken 

met vergroening
STUDIO SCHUTTEVAER 5

Door Willem de Niet
WISMAR De Zweedse rederĳ  Stena 
ziet af van de overname van het 
half afgebouwde cruiseschip Glo-
bal Dream. Het grootste cruise-
schip ter wereld ligt onafgebouwd 
op de failliete MV Werften in het 
Duitse Wismar.

De werf, eigendom van de Malei-

sische Genting Group, ging failliet 
als gevolg van het stilvallen van de 
cruisesector door de Coronacrisis. 
Kort na het faillissement ging ook 
de Genting Group failliet. Aan de 
Global Dream, met accommodatie 
voor bĳ na 10.000 passagiers en 
2500 bemanningsleden, is al 900 
miljoen euro besteed en voor de 
verdere afbouw is nog circa 600 

miljoen euro nodig.

Chinese markt
De vakbond IG Metall Küste denkt 
nu dat er een koper wordt gevon-
den die het schip elders wil afbou-
wen. Er wordt gespeculeerd dat de 
vorige eigenaren van de Genting 
Group een bod zouden kunnen 
uitbrengen.  

CRUISESECTOR Al bijna miljard euro zit in het cruiseschip

Stena ziet af van half afgebouwde Global Dream 

CHARTERSCHIP Vallende giek raakt twee passagiers, 79-jarige man overlĳ dt

Ongeluk schokt 
zeilwereld Harlingen

Er waren 19 opvarenden aan boord 
en twee bemanningsleden. Het an-
dere slachtoff er, een vrouw, is met 
behulp van de traumahelikopter 
overgebracht naar het UMCG. De 

overige opvarenden van het schip 
hebben nazorg gekregen.
De klipper was op weg naar Ame-
land, het ongeval gebeurde twee 
mĳ l uit de kust. De politie heeft 

Door René Quist

Bĳ  een ongeluk op een charterschip zĳ n vrĳ dag na He-
melvaartsdag een dode en een zwaargewonde gevallen. 
Zeilschip Wilhelmina was net vertrokken uit Terschelling 
toen een van de gieken van de tweemastklipper loskwam. 
Dat onderdeel kwam terecht op de opvarenden. Hulpdien-
sten rukten massaal uit. Onder meer een traumahelikop-
ter en meerdere ambulances, kwamen ter plaatse. Het 
schip was tĳ delĳ k in beslag genomen.

Een van de twee gieken van de clipper Wilhelmina raakte los en viel op twee passagiers.
Foto Hajo Olĳ 

onderzoek gedaan op het schip. 
Eigenaresse Henriette Stalman wil-
de geen commentaar geven op het 
ongeval. In thuishaven Harlingen 
staat de Wilhelmina zeer goed be-

kend. ‘Het schip wordt altĳ d zeer 
goed onderhouden’, zegt een inge-
wĳ de. De schipperswereld in Har-
lingen is volgens deze persoon in 
shock door het ongeval.
Volgens woordvoerder Dennis Ja-
nus van de politie heeft het ongeluk 
veel impact. Het slachtoff er is een 
79-jarige man. Het ongeval gebeur-
de rond 8:00 uur. De KNRM heeft 
het schip begeleid naar de haven 
van Terschelling. Inspectie Leef-
omgeving en Transport (ILT) gaat 
de afgebroken giek onderzoeken.
Alle schepen in de zeilende pas-
sagiersvaart moeten een Bewĳ s 
van Tuigagekeuring hebben. Voor 
de verlenging van het Bewĳ s van 
Tuigagekeuring heeft een vĳ fjaar-
lĳ kse en een 2,5-jaarlĳ kse inspectie 
plaats.
De Wilhelmina is gebouwd in 1893 
en in 2013 volledig gerenoveerd. In 
2016 gebeurde er ook een ongeluk 
op een zeilschip. Toen brak bĳ  de 
Amicitia de mast af. Drie leden van 
een Duitse familie overleefden het 
ongeval niet.

Ongeluk heeft veel 
impact in Harlingen
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Door Jelmer Bastiaans

ROTTERDAM Robert Kasteel heeft 
23 mei het Sleepanker ontvan-
gen uit handen van COO Boude-
wĳ n Siemons van Havenbedrĳ f 
Rotterdam. Kasteel kreeg de on-
derscheiding voor zĳ n inzet voor 
de binnenvaart en de haven, en 
in het bĳ zonder voor zĳ n rol in 
het ontstaan van Koninklĳ ke 
Binnenvaart Nederland.

Kasteel is voormalig directeur 
van het Centraal Bureau voor 
de Rĳ n- en Binnenvaart (CBRB), 
dat was hĳ  sinds 2013. Hĳ  bleef 
na zĳ n aftreden, vorig jaar april, 
aan als adviseur en was in die rol 
nauw betrokken bĳ  de fusie met 
BLN-Schuttevaer tot Koninklĳ ke 
Binnenvaart Nederland. Voor zĳ n 
periode als directeur was Kasteel 

werkzaam bĳ  Vopak en Inter-
stream Barging.

Sterke organisatie
'Jĳ  bent een man die de binnen-
vaart en haven in zĳ n hart heeft 
gesloten. Veiligheid en duurzaam-
heid in de industrie en binnen-
vaart staan in je carrière cen-
traal. Je was een verbinder en 
voorvechter voor een veilige en 
schone binnenvaart en voor één 
sterke binnenvaartorganisatie in 
Nederland en Europa. Het fusie-
proces van CBRB en BLN is de 
kroon op dat werk', aldus Boude-
wĳ n Siemons.
Siemons prees Kasteel ook voor 
zĳ n rol in de internationale af-
spraken voor het varend ontgas-
sen en de totstandkoming van 
de Green Deal Zeevaart, Binnen-
vaart en Havens.

ONDERSCHEIDING

Robert Kasteel ontvangt 
Sleepanker voor rol in KBN

Namens Havenbedrĳ f Rotterdam eert Boudewĳ n Siemons voormalig CBRB-voor-
man Robert Kasteel. Foto Ries van Wendel de Joode
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SCHEEPVAARTOPLEIDINGEN Geen gevolgen voor docenten

Herstructurering STC kost tientallen banen
Door Jelmer Bastiaans

ROTTERDAM Het Scheepvaart- en 
Transportcollege gaat zĳ n       
   stafdiensten herstruc-
tureren om eenvoudiger te kunnen 
op- of afschalen. De herstructure-
ring kost tientallen stafl eden hun 
baan.

'De laatste jaren lopen de leerling-
aantallen terug', zegt woordvoer-
der Erwin Groenewold. 'Van 6000 
leerlingen in 2016, naar 5000 nu.'
De geleidelĳ ke terugloop ging ge-
paard met een geleidelĳ ke terug-
loop van het aantal werknemers. 
'Dit ging via natuurlĳ k verloop, 
door het niet verlengen van con-
tracten of mensen die een andere 
baan vonden. Maar daar redden 
we het nu niet meer mee. Door te-
ruglopende inkomsten moeten er 
mensen ontslagen worden.' Hoewel 

het aantal leerlingen momenteel 
weer groeit moeten toch tientallen 
werknemers van de school, uitge-
zonderd de docenten, vertrekken. 
'De school kiest voor herstructu-
rering, om in de toekomst makke-
lĳ ker te kunnen op- en afschalen.' 
Die structuur geldt al langer voor 
de docenten, die groep beweegt al 
mee met het aantal leerlingen en 
daarom wordt in die groep niet op 
eenzelfde manier gesneden.

De school heeft aan de andere kant 
afgelopen tĳ d ook fl inke investerin-
gen gedaan. 'Het is heel belangrĳ k les 
te geven met de modernste technie-
ken. Dat gedeelte moet perfect zĳ n. 
Dat is voorwaarde nummer één.'

Ab Initio
Investeringen zĳ n onder meer ge-
daan in vier nieuwe simulatoren 
en in het nieuwe opleidingsschip 
Ab Initio. Ze zĳ n ook bedoeld om 
nieuwe leerlingen aan te trekken, 
waarvoor ook een nieuwe campag-
ne is gestart met onder meer een 
vernieuwde website. Het dalend 
aantal leerlingen is volgens Groene-
wold in lĳ n met andere MBO-instel-
lingen. 'Dat heeft een paar redenen. 
Leerlingen worden aangemoedigd 
om toch Havo en vervolgens HBO 
te doen, wanneer ze een twĳ fel-
geval zĳ n. Dat is iets waar andere 
MBO-scholen ook last van hebben.'

Het Scheepvaart- en Transportcollege in 
Rotterdam. Foto Wikimedia

Door Jelmer Bastiaans

ROTTERDAM Prinses Margriet heeft 
maandag 30 mei het nieuwe vlag-
genschip van de Holland America 
Line gedoopt. De prinses doopte de 
Rotterdam VII in Rotterdam.

De ceremonie had aan boord plaats, 
in het World Stage-theater van het 
nieuwste HAL cruiseschip. Via 
een koord op het podium kon het 
schip worden gedoopt. De prinses 
deed dat samen met kapitein Wer-
ner Timmers. Met een ruk aan het 
koord werd buiten een fl es in bewe-
ging gezet, die precies in de 'O' van 
Rotterdam op de boeg uiteen spat-
te. Genodigden konden het spekta-
kel meebeleven via een livestream.
CEO van de Holland America Line, 

Gustavo Antorcha, kon er niet bĳ  
zĳ n. Hĳ  was vanwege een corona-
besmetting niet afgereisd vanuit de 
Verenigde Staten naar Nederland. 
Wel aanwezig waren burgemeester 
van Rotterdam Ahmed Aboutaleb, 
CEO van het overkoepelende Car-
nival Cruises, Arnold Donald, en de 
echtgenoot van prinses Margriet, 
Pieter van Vollenhoven.

Carnival Cruises
De doop had plaats nadat verschil-
lende sprekers het belang van het 
schip hadden benadrukt. Allereerst 
Arnold Donald, die vertelde over de 
grote vraagstukken voor de cruise-
wereld: de veiligheid aan boord en 
het duurzaamheidsvraagstuk. Vol-
gens Donald is de Rotterdam VII 
een voorbeeld van duurzaamheid 

in de cruisesector. 'We hebben een 
recycle-programma en het gebruik 
van plastic aan boord wordt ver-
minderd.' Ook wees hĳ  op de wal-
stroom-aansluiting waarover het 
schip beschikt. 

Ervaringsdeskundige
Prinses Margriet mag ervarings-
deskundige worden genoemd op 
het vlak van doopceremonies. 
Zĳ  doopte ook al de Prinsendam 
(1972), Nieuw Amsterdam II (1983), 
Rotterdam VI (1997) en Oosterdam 
(2003). 
De Rotterdam VII is 29 mei ver-
trokken voor een speciale zeven-
daagse cruise getiteld: Rotterdam 
Naming Celebration. Het schip doet 
daarbĳ  Kristiansand, Stavanger en 
Flåm in Noorwegen aan.

CRUISESECTOR Carnival Cruises noemt schip voorbeeld van duurzaamheid

Prinses Margriet doopt HAL-
vlaggenschip Rotterdam VII

Prinses Margriet doopte de Rotterdam VII geroutineerd. Naast haar onder anderen kapitein Werner Timmer. Achter het podium een 
livestream waarop de boeg van het nieuwe schip is te zien. De champagnefl es zou even later precies in de ‘O’ uiteen spatten. Foto Jelmer 

Bastiaans
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Doden bij ondergang 
Italiaanse sleepboot

SCHEEPSRAMP Zeker vier opva-
renden zijn 18 mei verdronken bij 
de ondergang van de Italiaanse 
sleepboot Franco P. De boot was 
uit Ancona vertrokken, op weg 
naar de Albanese haven Romano 
en zonk voor de kust van Bari. Er 
wordt nog een persoon vermist. 
De bemanning bestond uit zes 
mensen, vijf Italianen en een 
Tunesiër. Volgens Italiaanse media 
is alleen de Italiaanse kapitein 
gered. De 63-jarige man is naar het 
ziekenhuis gebracht. De sleepboot 
zou een ander schip hebben ge-
sleept, dat niet is gezonken. Daar 
waren 11 mensen aan boord die 
ook zijn gered. De oorzaak van de 
ramp is nog niet bekend. RvdB

Skûtsje slaat om tijdens 
Zuidwalwedstrijd

WEDSTRIJD Een skûtsje is vrijdag-
middag 27 mei op het Eemmeer 
ter hoogte van Spakenburg 
omgeslagen tijdens een zeilwed-
strijd. Alle 16 opvarenden zijn door 
passanten en een reddingboot 
uit het water gehaald en naar een 
nabijgelegen jachthaven gebracht. 
Daar zijn ze opgevangen en 
nagekeken door ambulancebroe-
ders. Het schip deed mee aan een 
wedstrijd aan de Zuidwal, waaraan 

vooral botters meedoen. Volgens 
de havenmeester van Watersport-
vereniging De Eendracht is het de 
eerste keer is dat er skûtsjes aan 
deze race meededen. Een wind-
vlaag zou de oorzaak zijn van het 
incident. RQ

Binnenvaartschipper 
merkt niks van overvaring

OVERVARING Een binnenvaart-
schip heeft vorige week zondag 
een bootje met buitenboordmotor 
overvaren op de Beneden-Mer-
wede ter hoogte van Hardinx-
veld-Giessendam. De twee opva-
renden van het bootje kwamen 
in het water terecht. Het gaat om 
een man van 27 en een vrouw van 
19 uit Hardinxveld. Ze konden snel 
uit het water worden gehaald. Het 
betrokken binnenvaartschip is na 
de overvaring enige tijd stilgelegd 
voor een gesprek met de schipper. 
Hij zou niets hebben gemerkt van 
de overvaring. De politie maant 
watersporters tot voorzichtigheid. 
‘Vaar zoveel mogelijk stuurboord- 
wal, en houd je aan de regels.’ BO

Door Willem de Niet

HAMBURG Justitie in Duitsland ver-
denkt drie topfunctionarissen bij 
rederij Peter Döhle en twee van 
een niet nader genoemde rederij 
uit Rendsburg van betrokkenheid 
bij de illegale sloop van schepen in 
India.

Volgens de NDR zou het gaan om 
de eigenaren Jochen en Christoph 
Döhle, evenals directeur Gaby 
Bornheim. Bornheim is niet alleen 
directeur bij Döhle, ze is sinds de-
cember ook voorzitter van de Duit-
se redersvereniging VDR. Tegen 
het drietal loopt een onderzoek 
naar hun rol bij de sloop van sche-
pen in Alang. De twee managers 
van de reder in Rendsburg zijn al 
officieel in staat van beschuldiging 
gesteld.
Als deze zaak voor de rechter komt, 

is het voor het eerst dat in Duits-
land een proces wordt gevoerd 
tegen betrokkenheid bij de praktij-
ken op de sloopstranden van India. 
Elders in Europa, ook in Neder-
land, zijn al processen gevoerd en 
werden gevangenisstraffen, hoge 
boetes en beroepsverboden voor 
bepaalde tijd opgelegd. De proces-
sen draaien om de sloop op een niet 
door de EU gecertificeerde werf en 
de export van gevaarlijke stoffen.
Rederij Peter Döhle geeft hangende 
het onderzoek geen commentaar. 
‘Maar we werken volledig mee met 
de autoriteiten en zijn geïnteres-
seerd in deze kwestie’, aldus een 
reactie tegenover persbureau DPA.

Milder oordeel
Ook de VDR gaat niet op de zaak in. 
Er wordt op gewezen dat Bornheim 
niet via haar functie bij de reders-
vereniging onder de aandacht van 

justitie is  gekomen.
Zes jaar geleden noemde de VDR 
het slopen op de beruchte stran-
den in Pakistan, India en Bangla-
desh nog een grof schandaal. In 
een recent verschenen publicatie 
onder de kop: 'Scheepsrecycling, de 
vooruitgang erkennen’ is het oor-
deel milder. Gewezen wordt op de 
verbeteringen die de sloopwerven 
de afgelopen jaren hebben doorge-
voerd. Diverse werven hebben al 
bij de Europese Commissie aange-
klopt om EU-gecertificeerd te wor-
den. Tot nu toe is het echter geen 
werf gelukt om op de lijst te komen. 
Wel werden recent twee Turkse 
werven toegevoegd.

De Duitse justitie heeft Gaby Bornheim, 
directeur bij rederij Peter Döhle en voor-

zitter van de redersvereniging VDR, op 
de korrel in verband met het illegaal laten 
slopen van een schip op een sloopstrand 

in Alang. Foto VDR/Gesche Jäger

SLOOPSTRANDEN Verdacht van betrokkenheid bij illegale slooppraktijk in India 

Justitieel onderzoek naar voorzitter Duitse reders

Beelen heeft het ADM-terrein, in-
clusief een deel van de ADM-haven, 
vorig jaar aangekocht. Daarvoor 
was de voormalige scheepswerf 
jarenlang gekraakt. Na ontruiming 
in 2019 stond het enige tijd leeg tot 
Beelen er zijn oog op liet vallen. Hij 
kocht het van het vastgoedbedrijf 
dat het terrein jaren links had laten 
liggen en liet weten dat hij het ge-
bied wil omvormen tot werf voor 
superjachten.

Tankers weg
De binnenvaarttankers die afmeren 
aan de Stromboliweg aan de noord-
zijde van de ADM-haven, liggen 
voor die plannen in de weg, liet Bee-
len al snel weten. Hij dwong Haven-
dienst Amsterdam de kegelschepen 
vorig jaar oktober naar elders te 
verplaatsen. Maar moest lijdelijk 
toezien dat ze weer terugkwamen, 
toen de gemeente in een kort geding 
aan het langste eind trok. 

HAVENFACILITEITEN Havenbedrijf Amsterdam mag deel ADM-haven niet permanent aanwijzen als ligplaats

Rechter geeft Beelen gelijk in 
gevecht om kegelplaatsen
Door Bart Oosterveld

Projectontwikkelaar Wim 
Beelen heeft een slag gesla-
gen in de strijd die hij voert 
met de gemeente Amster-
dam over de wachtplaatsen 
voor kegelschepen in de 
ADM-haven. In verband 
met zijn plannen voor een 
superjacht-werf wil Beelen 
de kegelplaatsen weg heb-
ben. Vorige week won hij bij 
de Amsterdamse bestuurs-
rechter een zaak die hij 
hierover tegen de gemeente 
had aangespannen.

Daarop stapte Beelen zelf naar 
de rechter. Bij de bestuursrechter 
maakte hij bezwaar dat het Ha-
venbedrijf ligplaatsen toewees die 
gedeeltelijk in zijn water liggen. 
De steigers liggen wel in openbaar 
vaarwater, maar de schepen die er 
afmeren steken met hun achter-
schip in water van Beelen.

'Onrechtvaardige inmenging'
De rechtbank geeft Beelen nu ge-

Artist’s impression van het plan. Illustratie Dutch Superyacht Techcampus

Beelen moet ankerplaatsen voor duwbakken toestaan

Havenbedrijf: 
‘Voorlopig mogen 
kegelschepen er 
gewoon blijven 
afmeren’

lijk. Omdat het gaat om water dat 
voor de scheepvaart openstaat, 
moet Beelen als eigenaar toestaan 
dat zijn deel van het water van de 
ADM-haven door andere schepen 
wordt gebruikt. Maar het is wat 
anders als de Havendienst een deel 
van de haven, waar het geen eige-
naar van is, permanent aanwijst als 
ligplaatsen. Dan is sprake van een 
‘onrechtvaardige inmenging in het 
eigendomsrecht’, vindt de rechter. 
Die stelde Beelen daarom in het 
gelijk.

Ankerplaatsen blijven
Op een ander punt verloor Beelen 
de rechtszaak. Hij had ook geëist dat 
de gemeente de vier ankerplaatsen 
voor duwbakken aan de kop van de 
haven zou opheffen. Ook deze vier 
duwbakken liggen in de weg bij de 
realisatie van zijn plannen, vindt 
Beelen. Hier oordeelt de rechtbank 
echter dat de bakken helemaal in 

gemeentelijk water liggen. Met de 
huidige stand van zaken kan Bee-
len de gemeente of het Havenbe-
drijf niet dwingen de ankerplaatsen 
op te heffen. Beelen had betoogd 
dat de duwbakken mogelijk hinder 
opleveren bij de uitvoering van zijn 
plannen. Maar daar hoeft Amster-
dam nu nog geen rekening mee te 
houden, vindt de rechter.
Wim Beelen is blij met de uitspraak. 
‘Ik had ook niet anders verwacht 
van de bestuursrechter.’
Voor wat betreft de duwbakken die 
zijn plannen in de weg liggen zegt 
hij te verwachten dat dit probleem 
zich in de toekomst zal oplossen. 
Het Havenbedrijf zegt dat er voor-
lopig nog niets verandert door de 
uitspraak van de bestuursrechter: 
'Kegelschepen kunnen daar nog af-
meren. Mocht dat anders worden, 
dan communiceren we daarover,' 
aldus woordvoerder Anja de Kiewit 
van de Port of Amsterdam.
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EICB blĳ  met koplopers die durven te experimenteren

VT Group voert wens verlader uit

Door Jelmer Bastiaans

Binnenvaartondernemers willen echt wel vergroenen 
via bĳ voorbeeld waterstof, zegt directeur Khalid Ta-
chi van Expertise- en Informatiecentrum Binnenvaart 
(EICB). Maar in de binnenvaart is het eerst zien dan ge-
loven, volgens Tachi. Daarom is hĳ  blĳ  met koplopers als 
de VT Group, die de tanker Volendam gaat ombouwen 
naar waterstof.

gaat waarschĳ nlĳ k gebeuren bĳ  Kooiman', zegt Wou-
ter van Reenen, Business Development Manager van 
de Verenigde Tankrederĳ  (VT).
Het 80 meter lange schip vaart op een vaste route 
tussen Antwerpen en Jemeppe. Dat doet het voor In-
ovyn, dochterbedrĳ f van Ineos. Verlader Inovyn wilde, 
volgens Van Reenen, graag dat het schip op waterstof 
zou gaan varen. 'We hebben het geluk dat de klant dit 
wil en ons daarin pusht. Wĳ  transformeren dan graag 
mee.
'Wat helpt is, dat het schip op een vaste route vaart, 
want dan weet je hoeveel waterstof er nodig is. De wa-
terstof komt via een 20-voets container op het voor-

schip aan boord.' Dit is vergelĳ kbaar met de Antonie 
en FPS Maas.

Inovyn levert waterstof
Een andere overeenkomst met de Antonie is dat de 
verlader de waterstof levert. Dit is namelĳ k een bĳ -
product bĳ  de productie van vinyl. 'Inovyn produceert 
op die manier 9000 ton waterstof per jaar, terwĳ l het 
schip 50 ton nodig heeft.'
Het is voor VT voorlopig nog wel de enige tanker die 
op waterstof gaat varen. 'We hebben ons gecommit-
teerd aan de retrofi t en willen ook graag nieuwe tech-

Binnenvaart wil niet 
gokken met vergroening

nologie testen, maar het is wel duur.'
VT zit in verschillende consortia voor subsidie-aan-
vragen. 'Die kunnen het proces versnellen, maar het 
schip komt er sowieso. We mikken op begin 2024.'

Fit for 55
Volgens Tachi klopt het dat waterstof duur is. En niet 
alleen vanwege de installatie. 'Het is ook duurder in 
gebruik. Maar dat betekent niet dat we moeten wach-
ten. Brussel wil, via Fit for 55, vergroenen. We sluiten 
niet uit dat het dit soort oplossingen fi nancieel gaat 
stimuleren en als we dan pas gaan beginnen zĳ n we te 
laat. Het is goed dat er nu wordt getest.'
Overigens kĳ kt EICB niet alleen naar waterstof voor 
de binnenvaart. 'Er is een breed scala aan mogelĳ khe-
den. Daarom wil ik binnenvaartondernemers advise-
ren: lees je goed in en laat je informeren.'

Waterstof-variaties
'Wanneer een schipper kiest voor waterstof zĳ n er 
daarbinnen ook weer zoveel variaties, misschien wel 
teveel. Waterstof in een container, waterstof in poe-
dervorm, vloeibare waterstof. Er zĳ n ook verschillen-
de waterstofdragers, zogeheten LOHC's. Wĳ  proberen 
daarom ondernemers inzicht te geven in wat mogelĳ k 
is.'
Het EICB maakt zich er ook hard voor dat groene 
schepen voordelen ervaren. Onder meer via het emis-
sielabel-systeem, waarbĳ  een schip een label krĳ gt dat 
voor korting op het havengeld zou kunnen zorgen of 
voordelen bĳ  de verlader. Concrete voordelen zĳ n er 
echter nog niet. Hoe schaalt waterstof in dit labelsys-
teem? 'Alleen groene waterstof brengt de schipper het 
beste label.'

I
s waterstof de brandstof van de toekomst? Die 
vraag stond centraal in een uitzending van Stu-
dio Schuttevaer op vrĳ dag 20 mei. In de studio 
in Rotterdam schoven vier belangrĳ ke spelers 
aan, verdeeld over twee blokken. Vandaag deel 
2: Khalid Tachi, directeur van EICB en Wouter 
van Reenen van VT Group over kansen in de 

binnenvaart en de Volendam.
'De binnenvaartondernemer wil bedrĳ fszekerheid', 
zei Tachi. ‘Hĳ  kan zich niet permitteren dat het schip 
stil komt te liggen door een ondeugdelĳ ke innova-
tie.’ Schippers zĳ n volgens Tachi bereid te investeren, 
maar willen wel zeker weten dat ze de juiste keuze 
maken en dat het ook werkt.

VT Group
Daarom is Tachi blĳ  met de koplopers in de branche, 
die wel bereid zĳ n hun nek uit te steken. Een daarvan 
is de VT Group die de binnenvaarttanker Volendam 
laat ombouwen om op waterstof te gaan varen. 'Dat 

Khalid Tachi (EICB): ‘Vaste routes helpen bĳ  implementatie waterstof’. Beeld uit uitzending

STUDIO SCHUTTEVAER Is waterstof de brandstof van de toekomst?
Wouter van Reenen van de VT Group



Vrĳ dag 3 juni 2022

6 HAVENS & VAARWEGEN

Zoet, Zout & Zakelĳ k

NIEUWS VAN DE SCHIPPERSVERENIGING SCHUTTEVAER REGIOCOÖRDINATOR

Het wordt zo zoetjes aan een vast onderdeel. Onderhoud dat 
niet of onvoldoende wordt uitgevoerd aan de kunstwerken. 
Het speelt ons in de binnenvaart behoorlĳ k parten. Opnieuw 
is de Westkolk van sluis Weurt voor lange tĳ d buiten bedrĳ f. 
Dit vanwege schade aan de bewegingswerken in het kanaal-
hoofd. Opnieuw is ernstige schade aangetroff en aan de tand-
wielen en rondsels die de kabeltrommels in beweging zetten. 
Inderdaad, dat hebben we eerder aan de hand gehad. In 2020 
en 2021 hadden we deze problemen ook al.

Rekening bedrĳ fstak
 Na de constatering is de sluis direct buiten werking gezet. 
Maar daarmee is natuurlĳ k niets opgelost. Hoe lang blĳ ft de 
sluis buiten bedrĳ f? Wat moet er gebeuren? Wordt er 24/7 
gewerkt? Zĳ n er alternatieven? Veel vragen waar wĳ  in ons 
dagelĳ ks werk mee worden geconfronteerd.
Voorlopig is de sluis tot half juli buiten bedrĳ f en is alleen de 
Oostkolk beschikbaar. Dat de Westkolk half juli weer beschik-
baar zou zĳ n is nog het beste beeld dat momenteel geschetst 
kan worden. Dit gaat er vanuit dat de reparatie vlot verloopt.
De mensen van Rĳ kswaterstaat doen hun uiterste best om de 
sluis zo snel mogelĳ k beschikbaar te krĳ gen. Er wordt zoveel 
mogelĳ k gedaan om in de stremmingstĳ d ook andere zaken 
aan te pakken. Maar ondertussen betaalt de bedrĳ fstak de 
rekening. 

Europese doelen
Ik gaf het al in het begin aan, het onderhoud speelt ons be-
hoorlĳ k parten. Maar hoe verhoudt zich dit met de doelstel-
ling van de Europese Commissie? Die wil graag dat de binnen-
vaart grotere volumes gaat overnemen van het wegvervoer. 
En dat wil de binnenvaart natuurlĳ k ook maar al te graag. Met 
een uitgebreid netwerk aan binnenhavens en waterwegen is 
deze stap voor het Nederlands bedrĳ fsleven redelĳ k eenvou-
dig te maken, aldus de Commissie. En dat is natuurlĳ k ook zo, 
op het water is voldoende ruimte om vervoer over te nemen. 
In 2030 zou er 25% meer vervoer over water moeten zĳ n en 
uiteindelĳ k in 2050 zelfs 50%. Dit moet ook helpen om de 
Europese Green Deal te behalen. Maar, om dat te kunnen be-
halen moet de binnenvaart niet alleen vergroenen, ook moet 
de infrastructuur op orde zĳ n.

Over 20 jaar
 Hoe zal zich dit verhouden met de uitspraak van minister 
Harbers, die onlangs in een gesprek met het COV aangaf dat 
er 20 jaar nodig is voor het op orde brengen van de infrastruc-
tuur? Het is dan wel één van de belangrĳ kste speerpunten 
van zĳ n beleid. En de intentie is goed, maar over 20 jaar is het 
bĳ na 2050; het jaar van de doelstelling van de EU om 50% 
meer over water te vervoeren.
 De minister gaf zelfs aan dat de hinder van het achterstallig 
onderhoud, de komende tĳ d mogelĳ k nog erger wordt. Al is 
wel duidelĳ k dat de nieuwe regering serieus werk maakt van 
het verbeteren van de infrastructuur, door fors meer fi nancië-
le middelen in te zetten.

Schade economie
Maar wat ook de BV Nederland zich meer en meer moet re-
aliseren is, dat de economie zwaar wordt geschaad door de 
eerdergenoemde stremmingen. We hebben het steeds over de 
binnenvaart, maar in feite betekent het dat de zak chips die u 
waarschĳ nlĳ k gedachteloos wegwerkt voor de TV met diezelf-
de binnenvaart wordt vervoerd. Daar moeten wĳ  ons met zĳ n 
allen veel meer bewust van worden. 
De binnenvaart vervoert veel, heel veel, en hopelĳ k voor 
2030 nog 25% meer. Dat zĳ n ook heel veel consumentengoe-
deren. De nieuwe bank van Ikea waarop u van uw chips ge-
niet, is mogelĳ k ook bĳ  u terechtgekomen via de binnenvaart!
Ik had graag willen afsluiten met de uitspraak ‘nog even 
volhouden’, maar ik vrees dat het allemaal nog wel langer 
duurt dan ‘even’. Ondanks alles wens ik u een goede vaart en 
schroom niet ons te bellen bĳ  vragen.

Leny R. van Toorenburg – Van Ĳ zerlooĳ , 
Hoofd Nautisch- Technisch & Infra
+78 782 05 65 / lenyvantoorenburg@bln.nl
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Onderhoud en gevolgen

Bouw loopt acht 
maanden vertraging 
op

De eerste viskotters liggen aan de nieuwe zaagtandsteiger in Harlingen. Foto Bram Pronk

Al in 2011 gingen belanghebbende 
partĳ en om tafel om een nieuwe 
steiger in de Nieuwe Vissershaven 
van Harlingen mogelĳ k te maken. 
Harlingen wilde de meest duur-
zame visserĳ haven van Europa 
worden en ook de Visveiling Urk 
wilde graag investeren in een nieu-
we steiger. Visveiling Urk is tevens 
eigenaar van Visveiling Harlingen, 
waar uitsluitend garnalen worden 
aangeland. Maar ook een groot deel 
van de Urker Noordzeevloot legt in 
het weekend aan in Harlingen. De 
vis gaat daar op transport naar Urk.

Op instorten
De oude houten steiger stond na-
genoeg op instorten. Bovendien 
waren de losfaciliteiten voor de 
kotters er beperkt en een mogelĳ k-
heid om netten te repareren op de 
steiger was er niet of nauwelĳ ks. 
Er moest iets gebeuren. Het zou 
echter nog jaren kosten voordat de 
benodigde subsidies van de pro-
vincie Friesland en het Wadden-
fonds waren toegezegd. Maar in 
maart vorig jaar kon dan eindelĳ k 
het startschot worden gegeven. De 
klus van om en nabĳ  de drie mil-
joen euro werd door Port of Harlin-
gen gegund aan Van den Biggelaar 
Grond- en waterbouw uit Velddriel. 
Tegen september 2021 moesten de 
werkzaamheden klaar zĳ n. Maar 
dat werd uiteindelĳ k acht maanden 

later.

Innovatief
De nieuwe steiger is geschikt voor 
twinriggers en fl yshooters, die hun 
netten via het achterschip afrol-
len om ze te kunnen repareren. Zĳ  
kunnen nu met hun kont tegen de 
steiger liggen. De steiger bestaat 
uit een in-situ betondek, gestort 

op prefab betonnen vloerplaten. 
De vloerplaten zĳ n gemonteerd op 
betonnen prefab balken, die zĳ n ge-
fundeerd op betonpoeren die weer 
zĳ n gestort op betonnen palen, 200 
in totaal. De steiger is voorzien van  
stroom- en waterkasten, bolders, 
doorrĳ dbeveiliging, drenkelingen-
trappen, lichtmasten en nautische 
verlichting.
Diverse houten remmingwerken en 
wrĳ fgordingen moeten de steiger 
beschermen tegen aanvaringen. 
Tĳ dens de bouw is ook rekening ge-
houden met het leven onder water. 
Met geluidsgolven zĳ n zeehonden 

en bruinvissen weggehouden bĳ  de 
werkzaamheden.

Opvallend stil
Vooral in de zomer en het najaar 
is het normaal druk in de Nieuwe 
Vissershaven. Boomkorkotters, 
twinriggers en fl yshooters meren 
hier vooral in het weekend af. In de 
winter en het voorjaar zit een fl ink 
aantal fl yshooters in Het Kanaal en 
zoeken daar een haven op.
Maar nu is het toch opvallend rus-
tig in Harlingen. Een groot aantal 
kotters vist momenteel niet. De 
hoge gasolieprĳ s is daar debet aan. 
Vooral boomkorkotters liggen voor 
de kant in afwachting van betere 
tĳ den, of de saneringsregeling, die 
lang op zich laat wachten.

Naar Thyborøn
Daar komt nog bĳ  dat veel kotters 
tegenwoordig in het Deense Thy-
borøn afmeren en daar hun vis 
verkopen vanwege de weegplicht. 
Een stuk dichterbĳ  de visgronden 
bovendien, wanneer in de Noord 
wordt gevist. Bĳ na dagelĳ ks is 
daar wel aanvoer van Nederland-
se, vooral Urker, boomkorkotters, 
twinriggers en fl yshooters. Zo ver-
kochten op 23 mei zeven Urker 
kotters hun vangst in Thyborøn. In 
totaal ging het om ruim 96 ton vis, 
vooral schol, maar ook opvallend 
veel kabeljauw.

Door Bram Pronk

De visserĳ  heeft de nieuwe zaagtandsteiger in de Nieuwe Vissershaven van Har-
lingen in gebruik genomen. Deze innovatieve betonnen steiger is speciaal aange-
legd voor de vissersvloot van Urk. De UK-272 en de vlagkotters PD-141, LH-357 en 
Z-182 waren de eerste. De steiger biedt in totaal ruimte aan 12 schepen. 

HAVENFACILITEITEN Nieuwe steiger ook geschikt voor fl yshooters en twinriggers

Visserĳ  neemt 
zaagtandsteiger 
Harlingen in gebruik
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‘Met de verkoop is de weg vrij 
voor verdere investeringen 
in onder meer duurzame 

terminal-activiteiten en het facili-
teren van de energietransitie in de 
keten’, zegt CEO John Kraakman van 
Koole. ‘Het gaat om in totaal twaalf 
binnenvaarttankers en drie zeesche-
pen, ook het personeel gaat mee in 
de overname. Wij wilden de divisie 
als een geheel verkopen met behoud 
van het serviceniveau naar onze klan-
ten. Veel van onze shipping-klanten 
slaan ook producten bij ons op op de 
diverse terminals.
‘Koole heeft diverse geïnteresseer-
de partijen geconsulteerd. De Vol-
harding kwam als beste naar voren’, 
geeft Kraakman aan. ‘Aan VeKa-di-
recteur Peter Versluis gaf ik aan dat 
we een nieuw huis voor onze vloot 
zochten. Peter toonde al snel inte-
resse. De combinatie van onderne-
merschap, de aanwezige kennis en 
ervaring en de bereidheid te inves-
teren in de vloot, zijn van doorslag-
gevende betekenis geweest om de 
vloot te verkopen aan Peter en zijn 
collega-ondernemers Danny en Rino 
Werkman, co-eigenaren van Scheep-
vaartbedrijf Dari en Erik van der Wiel, 
co-eigenaar van VMS Shipping.’

Volharding Tankrederij
Versluis heeft samen met Dari en 
VMS Shipping de nieuwe rederij Vol-

Volharding Tankrederij koopt 
scheepvaartdivisie Koole Terminals

Van links naar 
rechts: Jacco 
Feenstra, Henk 
Guchelaar, Erik 
van de Wiel, Jur-
riaan Steenland, 
Peter Versluis, 
John Kraakman, 
Danny Werk-
man. Foto’s Ries 

Wendel de Joode voor 

Schuttevaer

BRAND
Story

Scheepsbouwer VeKa heeft samen met Scheepvaartbedrijf Dari en VMS Shipping rederij Volharding opgezet. Deze rederij neemt de scheepvaartdivisie van Koole over.

harding opgezet. Dari is het scheep-
vaartbedrijf van Danny en Rino Werk-
man. Zij zullen zich volledig richten 
op de binnenvaartvloot en de ont-
wikkeling van nieuwe schepen bin-
nen de rederij. VMS Shipping is een 
joint-venture tussen Erik van de Wiel 
en Versluis.
De Volharding is voornemens om bin-
nen een jaar drie nieuwe schepen toe 
te voegen aan de vloot; twee coas-
ters en een binnenvaarttanker.

Scheepvaartbedrijf Dari
Danny Werkman van Dari: ‘Deze 
overname past precies in onze visie 
voor de toekomst. En is ook een kans 
voor ons om een nichemarkt aan te 
boren en dit met onze knowhow op 
een echt hoger en rendabeler niveau 
te brengen. De binnenvaart moet nog 
beter en schoner te werk gaan. En 
dat gaan wij binnen De Volharding 
laten zien. Tevens zien wij een enor-

me groei in deze markt en daar speelt 
Dari met onze partners Erik van de 
Wiel en Peter Versluis op in.’

VMS Shipping Group
Van de Wiel en Versluis zijn beide ei-
genaar van VMS en houden zich volle-
dig bezig met de zeevaart. VMS Ship-
ping, met een vloot van momenteel 
22 zeeschepen, zal de complete zee-
vaartdivisie in begeleiding nemen, 
de vloot verder moderniseren en de 
internationale zeetransporten verder 
uitbreiden. ‘Wij zullen ons de komen-
de maanden voornamelijk bezighou-
den met bestaande Koole-klanten’, 
zegt Van de Wiel. ‘De eerste behoef-
te is bekend en dat zijn grotere volu-
mes voor zeetransport voor eetbare 
oliën en zonnebloemolie. We hebben 
besloten daarvoor de vloot te gaan 
uitbreiden met 12.000 dwt. Te begin-
nen met een zeeschip van 6000 dwt 
in januari 2023.’

Het tweede zeeschip zal in april 2023 
in de vaart komen. Beide complete 
specialistische olietankers worden 
gebouwd door VeKa Scheepsbouw 
BV, de scheepswerf van Versluis.
Jacco Feenstra van Rabobank Neder-
land: ‘De aanvraag is een goede zet. 
De combinatie van zee- en binnen-
vaartspecialisten en een innovatieve 
scheepsbouwer is sterk.’
John Kraakman van Koole vult aan. 
‘De presentatie van Volharding was 
overtuigend. Danny Werkman gaf 
aan dat hij binnen afzienbare tijd 
een eerste schip kon ombouwen en 
direct aan de vloot kon toevoegen. 
Het schip zagen wij al langsvaren 
voordat de financiering officieel rond 
was. Binnenvaartschip Volharding 10 
werd door VeKa in Werkendam bin-
nen drie weken omgebouwd tot eet-
bare oliëntanker en in de bekende 
Koole-kleuren gezet. Fantastisch om 
te zien!’

Koole Terminals heeft de scheepvaart-
divisie verkocht aan rederij Volharding 
Tankrederij BV. Koole Terminals is gespe-
cialiseerd in de opslag, verwerking en 
logistiek van grote volumes van onder 
meer (hernieuwbare) brandstoffen en 
eetbare oliën. De Volharding Group is een 
joint venture tussen scheepsbouwer VeKa 
Group, binnenvaartrederij Scheepvaart-
bedrijf Dari en zeerederij VMS Shipping 
Group. Op woensdag 25 mei is de finan-
ciering officieel getekend op de termi-
nal van Koole Terminals in de Botlek te 
Rotterdam.

Nieuwe combinatie 
blijft Koole 
Shipping voeren

De nieuwe combinatie van 
Volharding Tankrederij zal 
nog enkele jaren de naam 
Koole Shipping blijven 
voeren en daarna volledig 
opgaan in Volharding.
In 2023 worden drie nieuwe 
schepen aan de vloot toe-
gevoegd: een RVS duplex 
binnenvaarttanker van ruim 
3000 ton en twee zeegaan-
de eetbare oliën-tankers van 
elk 6000 dwt. 
General manager van de 
rederij is Edwin Kreuger. 
Christiaan Tuin tekent voor 
de zeevaartbevrachting, 
Justin Kerst voor de binnen-
vaartbevrachting. Maurice 
Seinen houdt zich bezig met 
veiligheid.
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VERVOERMARKT

Aan de reis

Het leven wordt duurder, 
maar de tarieven die schip-
pers krijgen voor hun werk 
stijgen niet mee. Wel stijgt 
het ladingaanbod van kolen, 
terwijl de waterstanden op de 
Rijn en Donau momenteel in 
rap tempo dalen.

Sojaschroot werd gevaren van 
Rotterdam naar Venlo voor 
12,50 euro per ton. Van de 
Eemshaven naar Almelo werd 
draad vervoerd voor 7,50 euro 
per ton. Kolen gingen van Rot-
terdam naar Luik voor 4,50 
euro per ton. Sunpellets werden 
vervoerd van Amsterdam naar 
Aalter voor 9,50 euro per ton.

Peterson
Bij Peterson Amsterdam loste 
de Kmarin Kenai van 25 mei 
tot en met 31 mei. Vanaf 30 mei 
lag de Alkimos in de hoofdstad. 
De Marvelous Star loste vanaf 
2 juni. Op 8 juni wordt de CSSC 
Cape Town verwacht.
Vanaf 1 juni loste de Nord Libra 
in Rotterdam. De Pedhoulas 
Commander wordt op 6 juni 
verwacht. De HSL Varna komt 
op 14 juni aan.

EMO
De Bulk Sao Paulo loste kolen 
van 28 mei tot en met 1 juni. 
Op 29 en 30 mei loste de Bulk 
Mexico kolen. De Frontier 
Bonanza lost erts van 30 mei 
tot en met 3 juni. Van 1 tot en 
met 4 juni lost de Navios Luz 
erts. De Shandong De Tai lost 
kolen van 3 tot en met 6 juni. 
Van 4 tot en met 8 juni lost de 
Shandong De Yu erts.

Waterstanden
Op de Donau daalt het water-
peil. De Pegel van Pfelling daal-
de aan het begin van deze week 
van 3,28 meter naar 3,18 meter.
Ook op de Rijn zijn de water-
standen zakkende. De water-
stand bij Maxau zakte aan het 
begin van de week in naar 4,43 
meter. Bij Mannheim daalde de 
waterstand naar 2,34 meter.
De Pegel van Kaub daalde van 
1,61 meter naar 1,22 meter gedu-
rende de week. Ook de water-
stand bij Koblenz zakte van 1,59 
naar 1,29 meter.
Bij Keulen daalde het water van 
2,25 naar 1,82 meter. Het water 
bij Duisburg-Ruhrort daalde van 
3,21 naar 2,75 meter.

LNG-project Australië
Shell heeft toestemming ge-
kregen voor de ontwikkeling 
van een gasveld in de wateren 
van Australië. Het gaat om het 
Crux-veld ten noordwesten 
van Australië, waar uiteinde-
lijk LNG vandaan moet komen. 

Shell werkt bij het project sa-
men met het Australische SGH 
Energy. Er worden vijf gasput-
ten geboord in 165 meter diep 
water en een 160 kilometer 
lange pijpleiding aangelegd die 
het Crux-veld verbindt met de 
Prelude FLNG, waar het gewon-
nen aardgas vloeibaar wordt ge-
maakt. Het is de bedoeling dat 
in 2027 wordt begonnen met 
LNG-productie uit Crux.
Volgens Shell zal het gas uit 
Crux worden geleverd aan Azi-
atische klanten als alternatief 
voor steenkool.

Productprijzen
De prijzen die industriële bedrij-
ven voor hun goederen vragen 
waren in april 29% hoger dan 
een jaar eerder. Daarmee is vol-
gens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) sprake van 
de grootste stijging sinds het 
begin van de metingen in 1981. 
In maart waren de prijzen nog 
bijna 26% hoger dan een jaar 
eerder.
Volgens het CBS is de toename 
vooral te wijten aan de kosten 
van energie en transport. De 
afgelopen maanden zorgde de 
oorlog in Oekraïne voor extra 
druk op de prijzen. Dat kwam 
bovenop de prijsstijgingen die 
ontstonden door het snelle 
herstel van de economie na de 
Coronacrisis.

Olieprijzen
De stijging van de prijzen in de 
industrie hangt sterk samen 
met de prijsontwikkeling van 
ruwe olie. In april 2022 kostte 
een vat ruwe Brent olie uit de 
Noordzee gemiddeld bijna 98 
euro, ongeveer 80% meer dan 
een jaar eerder.
Producten die de aardolie-in-
dustrie maakt, waren in april 
bijna 109% duurder dan in april 
2021. Dit was een maand eerder 
dik 106%. Ook in de chemische 
industrie hangt de afzetprijs 
veelal samen met de olieprijs. 
In deze branche stegen de prij-
zen in doorsnee met 45% op 
jaarbasis.

Kosten stijgen harder dan tarieven

Aan de reis

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers. Samen vormen zij een 
panel, dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. 
Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 
0648-351096 (robin.van.den.bovenkamp@promedia.nl). Uw gegevens worden 
anoniem verwerkt.

‘Wegvervoer lijkt 
flexibeler, maar is dat 
niet’

Een binnenvaartschip met containers op de Noord bij Dordrecht. Foto ANP 

Op de Rotterdam Corridor worden 
nu drie keer per week containers 
vervoerd tussen de Waalhaven en 
de Maasvlakte. Het gaat om het 
vervoer van 120.000 teu per jaar 
over een afstand van 40 kilometer. 
De Limburg Express loopt tussen 
de havens van Born en Venlo in 
Limburg en de ECT Delta Terminal 
in Rotterdam. Beide corridors zijn 
ruim twee jaar geleden als proef 
begonnen in het kader van het Off 
Road-programma van de Topsec-
tor Logistiek.

Zeer betrouwbaar
Dankzij de ‘fixed windows’, ofwel 
de vaste vertrektijden van de bin-
nenvaartschepen, is de betrouw-
baarheid groot: 99% van de lading 
komt op de verwachte tijd aan. ‘Ex-
pediteurs kunnen daarmee reke-
nen, het is goedkoper dan wegver-
voer en het bespaart CO2-uitstoot’, 
zei Wando Boevé van Topsector 
Logistiek vrijdag 20 mei bij de 
ondertekening van de definitieve 
samenwerking.
Boevé noemt het ‘complex’ om 
transport op een andere manier 
te organiseren dan over de weg. 
‘De weg is voor de hand liggend, 
maar in de toekomst niet houdbaar. 
Transport moet verplaatsen naar 
spoor of water vanwege het kli-
maat, maar zeker ook vanwege de 
efficiency.’

Hoge bezettingsgraad nodig
De Topsector Logistiek richt zich 
via het Off-Road programma op 
modal shift. Niet alle initiatieven 
monden uit in een corridor zoals 
de Limburg Express of de Rotter-
dam Corridor. Volgens Boevé is 
een verbinding pas een verbinding 

als er minimaal drie keer per week 
een schip heen en weer gaat. En om 
rendabel te zijn moet de bezettings-
graad boven de 80% liggen. ‘Dat 
kan alleen door volumes van ver-
schillende partijen te bundelen. Het 
is noodzaak dat de transportsector 
dit gezamenlijk oppakt.’
Er zijn nu 34 van ‘Off-Road cor-
ridors’, inclusief de twee die vorige 
week officieel zijn bekrachtigd. De 
totale capaciteit is 1,7 miljoen teu. 

Boevé hoopt dat de verschillende 
corridors in de toekomst aan el-
kaar kunnen worden gekoppeld. 
De investeringen in de corridors 
komen vanuit subsidies en het 
bedrijfsleven.

Ladingen bundelen
Ben Maelissa van de Danser Group, 
Leo Ruijs van European Gateway 
Services (EGS) en Coen van Baalen 
van DSV gingen in het middagpro-
gramma met elkaar in gesprek over 
de toegevoegde waarde van de Rot-
terdam Corridor. De drie partijen 
werken hier samen.
Maelissa: ‘Er is veel volume tussen 
de Waalhaven en de Maasvlakte, 
dus het is logisch dat te bundelen. 
Het is belangrijk dat andere partij-
en daarin meegaan, zoals EGS.’
De directeur van Danser sprak wel 
zijn zorgen uit over de infrastruc-

tuur op het water. ‘Het zet druk op 
de modal shift als de vaarwegen 
niet op orde zijn. Blijven bruggen 
en sluizen wel 24 uur per dag be-
diend? Zo niet, dan legt dat een 
bom onder deze corridor.’
‘Het gebruiken van deze corridor 
is heel simpel. We halen er 100 tot 
150 containers per week mee van 
de weg’, zei Van Baalen van DSV.
Volgens Ruijs van EGS is er voor 
modal shift vooral ook een ‘mind 
shift’ nodig. ‘Er wordt vaak gekozen 
voor wegvervoer in de veronder-
stelling dat dit flexibeler is, maar 
dat is niet zo. Je ziet dat nu door 
samenwerking meer te bereiken is.’

Basisvoorwaarde
De voordelen van de Limburg Ex-
press werden doorgenomen door 
Jan Overdevest, directeur van de 
Waalhaven Groep, en Matthijs van 
Doorn, van Havenbedrijf Rotter-
dam. Overdevest benadrukte dat 
de binnenvaart met name is gebaat 
bij betrouwbaarheid. ‘Dat is een 
basisvoorwaarde.'
Een punt van aandacht is de extra 
tijd die expediteurs nodig hebben 
bij de keuze voor transport per 
binnenvaart.
‘De betrouwbaarheid zorgt voor 
rust in het systeem’, vulde Van 
Doorn aan. ‘En de grotere bundels 
geven ruimte voor nóg meer volu-
me, omdat er minder schepen no-
dig zijn voor meer containers.’
Fun fact: momenteel is hout het 
meest vervoerde product vanuit 
Limburg naar Rotterdam. In Duits-
land worden vanwege een kever in 
de bossen veel bomen gekapt. De 
stammen gaan in containers van 
Limburg naar Rotterdam en van 
daaruit verder naar China.

Door Rieneke Kok

Een harde voorwaarde voor een succesvolle containerlijndienst per binnenvaart, is 
dat het schip voor meer dan driekwart is gevuld. Ook moet er minimaal drie keer per 
week worden gevaren. Wordt daaraan niet voldaan, dan verschuift het transport naar 
de weg. Deze en andere succesfactoren kwam aan de order bij de officiële bekrachti-
ging van twee lijndiensten: de Limburg Express en Rotterdam Corridor.

LIJNDIENSTEN Containervervoer per schip heeft hoge bezettingsgraad nodig

‘Betrouwbaarheid 
binnenvaart bepalend 
voor modal shift’
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DUURT NOG JAREN
Het streven is mooi, maar voor 
alle duidelijkheid: het varend ont-
gassen wordt stapsgewijs inge-
voerd. In drie fases zal het verbod 
op steeds meer stoffen toegepast 
worden.
De eerste fase gaat zes maanden 
nadat het laatste land het verbod 
in eigen nationale wetgeving heeft 
opgenomen in. 
Fase twee komt twee jaar na de 
eerste fase. Fase drie, het   
uiteindelijke ontgassingsverbod, 
gaat drie of vier jaar na fase een 
in. Dus voor alle duidelijkheid: het 
ontgassingsverbod is er pas over 
vier of vijf jaar. 
Het grootste gedeelte van boven-
staande tekst komt van de site van 
Inspectie Leefomgeving en Trans-
port. Alle info is te lezen op de site 
van de inspectie of van de site van 
het CDNI. Misschien zou de minis-
ter eerst alle info tot zich moeten 
nemen, alvorens hij uitspraken 
doet.

Hens van Buren

 ONTGASSINGSTOERISME
De minister is bevreesd dat bij 
een eenzijdig verbod door   
Nederland schepen nog net voor 
de grens in het buitenland zullen 
gaan ontgassen…! 
Door wie wordt de minister  
geadviseerd? Iedereen in en rond 
de binnenvaart kent toch de krui-
pende tankers tussen de Noord-
landbruggen en de Kreekrak?
Zij lozen juist na de grens hun 
troep in ons land, omdat onze  
zuiderburen die troep niet willen. 
En zij niet alleen. Menig tankschip 
komt na lossing in Ruhrort even 
naar Lobith, ontgast daar en keert 
weer terug. Is bij iedereen in en 
rond de tankvaart bekend. 

Alleen blijkbaar niet bij die per-
sonen, die de minister van in-
formatie voorzien, of deze info 
wordt hem bewust niet mede-
gedeeld: het reeds bestaan van 
ontgassingstoerisme!

Ton Quist

TOPIC 
Sluiting internaten  
natuurlijke ontwikkeling

WELKOM IN 2022
Als ouder met drie kinderen op 
het schippersinternaat doen dit 
soort columns mijn haren recht 
overeind staan. Als dit het doel is 

van de columniste, heeft ze het 
goed gedaan. Chapeau voor dit 
kansloze, eenzijdige, onnodig kwet-
sende stukje onzin.
Ik hoop dat u vanuit uw ivoren to-
ren op zo’n containerdoos, getergd 
door slechte planningen en versto-
ringen en dan vooral de tweede-
rangs behandeling in de zeehavens, 
die 24/7 van u verlangen om maar 
op te komen draven wanneer het 
u vooral niet schikt, ook eens naar 
beneden wilt kijken.
Ik kijk namelijk vanuit de bril van 
een droge-bulk schip, waar 99% 
van mijn klanten die ik mag bedie-
nen, zich door een goede samen-
werking, transparantie, steeds 
verder digitaliserende omgeving, 

in staat zijn om goede afspraken 
te maken. Datzelfde aantal klanten 
werkt ook niet 24/7, ik schat in 
dat zelfs 80% niet in het weekend 
werkt.
Zo kan ik mijn leven prima  
organiseren, terwijl onze kinderen 
op een goede manier doordeweeks 
opgevoed worden, keurige normen 
en waarden meekrijgen en veilig 
naar school kunnen. Het is een 
groot goed dat onze overheid zich 
realiseert dat goede scholing van 
schipperskinderen, de basis is voor 
vele gezinsbedrijven in onze sector 
én in de kermissector.
Ik hoop altijd maar dat wanneer 
een ambtenaar van VWS dit soort 
stukken leest zichzelf realiseert 

dat de goede basis voor de ca. 500 
schipperskinderen die op de inter-
naten zitten, de basis is voor vele 
miljoenen tonnen goederen die 
vervoerd worden door hun ouders. 
Omdat ze weten dat hun kroost in 
een veilige omgeving zitten. Daar 
aan tornen, dient met uiterste zorg-
vuldigheid en een goede neus voor 
de gevolgen van het leven van deze 
kinderen en hun ouders bekeken 
te worden. Hoe dit hierboven plat 
geslagen word tot een column die 
een gesprek aan de bar in de kroeg 
weergeeft, is allerminst de juiste 
benadering hoe je hiermee om zou 
moeten gaan.
Maar goed dat is dan ook maar 
mijn mening, zij-instromer in deze 
mooie sector, die ervaart dat onze 
kinderen al 10 jaar een goed onder-
komen hebben, waardoor wij onze 
service richting onze klanten op 
een keurig niveau kunnen houden, 
zonder dat de kinderen daar onder 
hoeven te lijden.
Dat de columniste vermoed dat dit 
nog wat te maken heeft met een 
romantisch beeld, is misschien wel 
een weergave van hoe ze dit nog 
graag had gezien. Daar heeft ze wel 
een punt, die tijd is voorbij, welkom 
in 2022.

Ericvd

Minister Harbers in gesprek met Ton Quist. Foto Freddy Schinkel

TOPIC Minister Harbers wil 
ontgassingsverbod versnellen

De redactie van Schuttevaer publiceert 
elke week een selectie van de reacties 
op Schuttevaer.nl. De redactie kan om-
wille van leesbaarheid en grammatica de 
reacties redigeren. Op de pagina Opinie 
& Debat is ook ruimte voor ingezonden 
brieven en opiniestukken. Wilt u een 
bijdrage leveren? Stuur dan een e-mail 
naar redactie@schuttevaer.nl. 
Overleg over een onderwerp is altijd 
mogelijk. Belt u dan met hoofdredacteur 
René Quist, 06-14051010

Reacties op Schuttevaer.nl

Zonder wrijving geen glans

We staan in een zaal vol reders, 
ambtenaren en onderwijsinstel-
lingen in het Wereldmuseum in 
Rotterdam. Aan ons de schone 
taak een discussie te leiden voor 
de KVNR. In rap tempo komen de 
concurrentiekracht van de Neder-
landse vlag, duurzaam onderne-
merschap en het belang van auto-
matisering voorbij.
We genieten van de reuring die 
ontstaat als vertrekkend voorzit-
ter Karin Orsel en inkomend voor-
zitter Jan Valkier pittige de zaal 
stellingen voorleggen en we de 
aanwezigen vragen actief stelling 
te nemen. Er zijn talloze ideeën 
voor een duurzame maritieme 
toekomst. 

Ondernemerschap
Dat verandering begint bij onder-
nemers die kansen zien, gelo-
ven wij heilig. Nederland heeft in 
dat opzicht goede kaarten. Maar 
duurzaam ondernemerschap be-

tekent duurzaam in alle opzich-
ten. En daar piept en kraakt 
het. Niet alleen door de huidige 
brandstofprijzen, die de busi-
ness cases nóg lastiger maken. 

Het gaat hier over het lange-ter-
mijnperspectief en vooral: de 

mensen die de organisatie maken 
én draaiende houden. Kortom, 
het gaat om veel meer dan alleen 
schone schepen. Duurzaam onder-
nemerschap vraagt om uitsteken-
de randvoorwaarden.

Talent aantrekken
De realiteit is dat veel nieuwe 
technologie stuit op regelgeving, 
en financiering en een te beperkte 
blik naar buiten. Voor de transitie 
moet er buiten silo’s worden ge-
dacht en talent zijn om de schone 
schepen én de wal te bemannen. 
En daar zit misschien wel de al-
lergrootste uitdaging. We hebben 
grote moeite talent aan te trekken 
voor het werk van de duurzame 
toekomst.

Initiatiefnemers
Gelukkig zien we dat reders en 
onderwijsinstellingen de handen 
ineen slaan. Het credo van Mari-
tiem Instituut Willem Barentsz 
luidt dan ook 'op de zaken vooruit 
leren'. Daarnaast staan partijen 
als Prow Capital op, die kleine tic-
kets afgeven voor verduurzaming 
van bestaande schepen. Anthony 
Veder wacht niet af en navigeert 
de toekomst in met zijn Digital 

Development Team. En Spliethoff 
implementeerde een Performance 
Monitoring System dat optimale 
interactie tussen wal en schip mo-
gelijk maakt.

Ruimte geven
Maar ook nieuwe partijen moe-
ten we de ruimte geven, zodat we 
ervan kunnen leren. Seafar heeft 
bijvoorbeeld een jaar lang gepro-
beerd voet aan Nederlandse wal 
te krijgen. Intussen varen er in 
België 12 semi-autonome schepen 
en heeft China vorige maand een 
autonome containerfeederservice 
gelanceerd. De concurrentie zit 
niet stil!
Het gaat er bij ons niet in dat we 
maritieme koploper claimen te 
zijn en vervolgens dit soort onder-
nemerschap niet optimaal facili-
teren en laten vertrekken. Zonder 
dat ondernemerschap ís er na-
melijk geen duurzame maritieme 
toekomst. Het goede nieuws: daar 
leek de zaal het roerend mee eens. 
Het Maritiem Masterplan is er. 
Zoals we in Rotterdam zeggen: tijd 
om te gaan poetsen!

Volgende week leest u hier een 
column van Angela Durinck.

De Maritime 
Sisters zijn 

enthousiast over 
Nederlandse 

reders

Maritime Sisters

COLUMN
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Mei is de favoriete maand van 
schipper Machiel Smitsman.  

‘Nu staat alles in bloei en zĳ n alle 
bomen prachtig groen.’ Na al die 
jaren is Smitsman nog allerminst 
uitgekeken op z’n werk of op het 
Nederlandse vaarwater. De Wer-
kendammer heeft de zaken goed 
voor elkaar. Het schip de Mer-
westroom is volledig van hem en de 
markt voor beunschepen is al jaren 
bĳ zonder goed.

De schipperszoon vaart op z’n 
gemak door Nederland, in rus-
tig tempo en zonder stress. 
Met zand, grind en andere 
bouwmaterialen. ‘Mooi werk.’
Vandaag heeft Smitsman met zĳ n 
beunschip de Merwestroom (63 x 
7,25) gelost in Den Haag en koerst 
hĳ  naar Heteren. Op deze koude 
doch zonnige dinsdagmorgen is 
het rustig op het smalle riviertje 
de Schie. Het ongeladen schip kan 
maar net onder sommige bruggen 
door.

Vaste contracten
De Merwestroom is een oudje. In 
1961 kwam het in de vaart. Smits-

VERGROENING ‘Nog jaren volop werk voor klein schepen’

Op de Merwestroom 
bepaalt 
Machiel Smitsman 
zelf het ritme

Door René Quist

Bĳ  Machiel Smitsman (40) heeft de tĳ d 
stil gestaan. In zĳ n stuurhut is behalve het 
radar geen beeldscherm te vinden. Koffi  e 
zet hĳ  nog met een losse fi lter en thermos-
kan en van een trackpilot moet hĳ  niets 
weten. ‘Ik heb toch niet voor niets al m’n 
schipperspapieren’

Het is passen en meten op de Schie bĳ  Rotterdam voor Machiel Smitsman.
Foto’s René Quist

man voer eerst als zetschipper op 
de Merwestroom. Sinds een jaar 
of 17 is hĳ  ook eigenaar van het 
beunschip. Hĳ  kan prima leven van 

zĳ n schip. Via zĳ n vaste bevrachter 
Dekker Grondstoff en heeft hĳ  al ja-
ren volop werk.
In het begin van het jaar gaat 

Smitsman aan tafel met de Dekker 
groep. ‘Dan leggen we voor een jaar 
de prĳ zen vast. Er wordt dan ook 
een variabele brandstoftoeslag af-

gesproken. Die komt nu goed van 
pas met deze hoge dieselprĳ zen.’
Smitsman vaart samen met ma-
troos Barend Stolk. De klik is goed. 

Deze pagina 
wordt u 
aangeboden 
door EOC.

Smitsman vaart sa-
men met matroos 
Barend Stolk. ‘Hĳ  
neemt mĳ  heel veel 
uit handen.’
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Dé specialist in 
scheepsverzekeringen

‘Met een headset communiceer je 
veiliger’

Schip was al verzekerd bij EOC
‘De Merwestroom was al verzekerd via EFM (de 
voorloper van EOC, red.). En toen ik het schip kocht in 
2005 heb ik dat zo gelaten. Ik geloof dat het schip niet 
eens het water uithoefde. Ik heb twee keer schade ge-
had. Beide keren ben ik heel goed geholpen. De eerste 
keer zag een afmeerpaal over het hoofd. Stom. Roer 
krom. Maar nul gezeur met EOC over de hoogte van de 
schade. Werd gewoon zonder problemen uitbetaald. 
Als vraag ik me dan wel af of zo’n paal van Rijkswater-
staat echt 140.000 euro moet kosten. Een andere 
keer voer tegen een sluisdeur aan. Dat wordt dan goed 
opgelost.’

Ben u ook verzekerd bij EOC? En wilt u in deze rubriek? 
Stuur een WhatsApp-bericht naar 06-14051010.

‘Kleine schepen kunnen overal komen.’

‘Hij neemt mij heel veel uit handen.’ 
De twee communiceren via een 
bluetoothheadset als een van de 
twee aan dek is. ‘Idee van Barend, is 
erg makkelijk. Veel veiliger en han-
diger dan zo’n portofoon.’ Smits-
man heeft al flink wat personeel 
opgeleid waarvan een aantal ook 
schipper zijn geworden.
Smitsman is sinds 2014 lid van 
schippersvereniging ASV en sinds 
oktober 2021 ook bestuurslid. ‘Het 
is de enige vereniging die echt op-
komt voor de belangen van de klei-

ne schippers’
Anders dan wel eens wordt voor-
speld, is er volop werk voor kleine 
schepen. In de optiek van Smits-
man zijn kleine schepen nog heel 
lang levensvatbaar. ‘We kunnen 
overal komen’, zegt terwijl hij ge-
baart naar de omgeving. Een lieflijk 
landschap waar elke vrachtwagen 
er een te veel is voor omwonenden 
Dan doemt de Hoge Brug bij Over-
schie op, die in tegenstelling tot wat 
de naam tot doet vermoeden, voor-
al erg laag is. Geconcentreerd vaart 

Smitsman tussen de pijlers door. 
‘Aan beide kanten hebben we 20 
centimeter over’, lacht hij.

Provinciale samenwerking
Af en toe pakt Smitsman zijn ver-
rekijker erbij. Ergens ver buiten 
het zicht van de verslaggever ziet 
hij dan iets. Soms is het roeier, 
soms een schip. Op de Schie zijn 
vaak roeiers te vinden. ‘Hoe wil je 
met een semi-autonoom schip zo’n 
roeier nou zien en dan ook nog ade-
quaat reageren? Ik zie dat echt niet 

zo snel gebeuren.’
De Schie heeft een schier oneindige 
reeks bruggen. Als Smitsman zich 
meldt, valt op dat de post vrijwel 
meteen reageert en de brug meteen 
begint te draaien. ‘In Zuid-Holland 
word je als schipper erg goed ge-
holpen. Dat is in Noord-Holland 
anders. Ik snap niet waarom die 
provincies niet wat meer samen-
werken. Als het goed werkt, waar-
om zou je dan als Noord-Holland 
het weer op je eigen manier doen?’
Bij de lunch duikt Barend de keu-

ken in. Tien minuten later komt hij 
naar boven met drie dampende tos-
ti’s. Het schip en daarmee ook de 
keuken is duidelijk een mannenver-
blijf. Gezellig en rommelig genoeg 
om gelukkig te zijn, aldus Smits-
man. Juist het beunwerk vinden de 
twee leuk. ‘Met deze lading heb je 
echt nog contact met mensen. Dit 
schip geeft mij vrijheid. Ik kan lek-
ker m’n eigen tijd indelen. Ik was dit 
weekend in Zeeland bij vrienden. 
Dan rij ik zondag weer terug naar 
het schip.’
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‘Riviercruisevloot wil 
graag walstroom’

United Rivers is met 114 passa-
giersschepen een grote speler in de 
Europese markt voor riviercruises. 
En de coronajaren waren ook voor 
deze rederij niet makkelijk. Er kwa-
men vrijwel geen gasten meer uit 
de Verenigde Staten, Australië en 
Azië. Belangrijke landen voor de 
cruisesector. ‘Maar dankzij onze ge-
weldige medewerkers, loyale klan-
ten, een succesvol bedrijfsmodel en 
financiële reserves hebben we deze 
crisis overwonnen’, zegt Straub-
haar. ‘En last but not least hebben 
we ook substantiële steun gekregen 
van de landen waarin we actief zijn. 
Nederland en Duitsland steunden 
de daar gevestigde bedrijven goed 
en substantieel, Zwitserland was 
wat minder genereus. Maar zonder 
die staatssteun zouden sommige 
rederijen waarschijnlijk failliet zijn 
gegaan.’

Oplevering 2024
Inmiddels keren de passagiers lang-
zaam terug. Dat zijn nu nog vooral 
Europese gasten. Straubhaar ver-
wacht dat de overzeese markt  pas 
vanaf 2023 herstelt. En dat heeft 
ook gevolgen voor de investerin-
gen. ‘Vooral de banken houden 
momenteel scheepsbouwleningen 
tegen, totdat de riviercruisemarkt 
zijn oude kracht heeft hervonden. 
De signalen zijn nu echter veel po-
sitiever dan zes maanden geleden. 
Ik ga er vanuit dat op de werven in 
Nederland weer nieuwe schepen 
gebouwd gaan worden voor ople-
vering in 2024. Als United Rivers 
hebben wij momenteel ongeveer 10 
nieuwe schepen in de pijplijn voor 
oplevering tussen 2024 en 2026.’

Oorlog
De uitdagingen die de coronapan-
demie voor de rederijen met zich 
meebracht, zijn met de oorlog in 
Oekraïne overigens nog niet voor-

bij. ‘De oorlog in Oekraïne en de 
westerse sancties hebben geleid tot 
een forse stijging van de brandstof- 
en voedselprijzen. Na de Coronacri-
sis is het voor rederijen een extra 
uitdaging om deze kostenstijgingen 
door te berekenen aan de klanten. 
Ook zijn de boekingen onder Boe-
dapest naar de Donaudelta sterk 
gedaald, vooral van gasten uit de 
Verenigde Staten.’
De meeste riviercruisemaatschap-
pijen hebben de reizen naar de 
Donaudelta intussen gedeeltelijk 
uitgesteld tot het derde en vierde 
kwartaal van dit jaar, of hebben de 

reizen zelfs volledig geannuleerd 
voor 2022.
De boekingen voor dit jaar voor 
de overige vaargebieden, zoals de 
Boven-Donau, Rijn en Moezel, zijn 
volgens Straubhaar vanuit het bui-
tenland bevredigend te noemen en 
vanuit de Europese markt goed tot 
zeer goed.

Aanlegplaatsen
De groeiende riviercruisevaart 
heeft behoefte aan steeds meer 
aanlegplaatsen in het hart van de 
steden langs de rivieren, zodat de 
passagiers naar de musea kunnen 
lopen of andere bezienswaardig-
heden kunnen bewonderen, zon-
der de bus te hoeven nemen. ‘De 
afgelopen jaren is er veel gebeurd 
bij de ontwikkeling van nieuwe lig-
plaatsen. Op deze plaatsen maakt 

NASLEEP CORONA ‘Eerst geld verdienen, dan weer bouwen’

Riviercruisevaart voorlopig terughoudend met investeringen
Door Erik van Huizen

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op de riviercruisevaart. ‘Dat was 
en is nog steeds een grote uitdaging’, zegt CEO Robert Straubhaar van United Rivers. 
De rederijen moeten volgens Straubhaar eerst geld gaan verdienen voordat ze in staat 
zijn weer te investeren. Hij verwacht pas over twee jaar de eerste nieuwe schepen.

United Rivers

United Rivers heeft haar hoofd-
kantoor in Bazel en bestaat uit 
drie divisies, Floating Venues, 
Starling Fleet en River Alliance.
Floating Venues bezit en exploi-
teert schepen onder de namen 
KD Köln-Düsseldorfer (Rijn en 
Moezel), Weisse Flotte (Elbe) en 
Oceandiva (Rijn en Theems).
Starling Fleet is een zogenoemd 
white label, dat wil zeggen busi-
ness to business. Starling Fleet 
verkoopt dus geen reizen, maar 
chartert de riviercruiseschepen 
aan touroperators van over de 
hele wereld. Deze touroperators 
doen de zaken met de eindklan-
ten. Starling Fleet bezit en exploi-
teert in Europa moderne rivier-
cruiseschepen van verschillende 
groottes, die voor touroperators 
op verschillende rivieren in heel 
Europa worden ingezet.
River Alliance (River Advice) staat 
ten dienste van rederijen, tour-
operators, exploitanten, financiële 
dienstverleners, verzekerings-
maatschappijen en scheepswer-
ven. De dienstverlening op maat 
bestaat onder meer uit adminis-
tratie en managementdiensten, 
zoals hotelmanagement, nautisch 
beheer, technisch management, 
nieuwbouw en inkoop.

De cruiserederijen staan na de coronapandemie met de oorlog in Oekraïne voor nieuwe 
uitdagingen. Zoals de gestegen brandstof- en voedselprijzen.

onze industrie zich vooral zorgen 
dat we walstroom kunnen krijgen, 
zodat we de generator niet hoe-
ven te laten draaien. Meestal is het 
grote publiek zich er niet eens van 
bewust dat ongeveer 90% van de 
riviercruiseschepen is uitgerust om 
walstroom te gebruiken. Het zijn 
vaak de gemeenten en havens die 
nog geen, of te weinig, walstroom 
kunnen leveren.’

Overwinteren
Ook zijn riviercruiserederijen in de 
winter vaak op zoek naar plaatsen 
om de schepen te laten overwin-
teren. Om dat kosteneffectief en 
milieuvriendelijk te kunnen doen, 
moeten volgens Straubhaar op 
deze winterligplaatsen minimaal 10 
of meer schepen kunnen liggen. ‘Ui-
teraard weer met walstroomvoor-
ziening en andere infrastructuur.’

Personeelswerving
Voor de nabije toekomst heeft 
ook de riviercruisevaart volgens 
Straubhaar te kampen met perso-
neelstekorten en vergroening. 'Als 
United Rivers hebben we voor de 
pandemie deze uitdagingen al bo-
venaan de agenda gezet. Met onze 
nieuwe bedrijven River Academy 
en River Technics proberen we 
daar samen met autoriteiten en or-
ganisaties in heel Europa oplossin-
gen voor te vinden.’
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Europese gasten keren terug, Amerikanen nog niet

NASLEEP CORONA ‘Eerst geld verdienen, dan weer bouwen’

Riviercruisevaart voorlopig terughoudend met investeringen
Robert Straubhaar is 

met de 114 passa-
giersschepen van 
United Rivers een 
grote speler op de 

Europese markt voor 
riviercruises.

Het mps RheinGalaxie is een van de nieuwste aanwinsten van rederij KD Köln-Düsseldorfer. Foto’s United Rivers

Amerikaner! nog niet
Zoet, Zout & Zakelijk

Robert Straubhaar is 
met de 114 passa- 
giersschepen van 
United Rivers een 
grote speler op de 

Europese markt voor 
riviercruises.
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Als het werkt 
dan werkt het zo

Tekst: Jaap Gestman Gerardts 
Illustraties/beeldbewerking: Jeroen Bons

I
n de praktijk wordt dus vaak met de kilo-
wattuur gewerkt. Een kilowattuur is om 
twee redenen groter dan de joule. Ten eer-
ste begint het woord met kilo wat duizend 
betekent en ten tweede eindigt het woord 
met uur en niet met seconde. Er gaan 3600 
seconden in een uur, zodat maar liefst 3,6 

miljoen (1000 x 3600) joules in een kilowattuur 
passen. Anders gezegd, de kilowattuur is dus 3,6 
megajoule. Een kilowattuur is daarmee een bruik-
baarder eenheid geworden. Met een kilowattuur 
kunnen 100 ton tomaten (of zand of nog iets an-
ders) 3,6 meter worden opgetild. Er kan ook een 
straalkacheltje van 1000 watt gedurende een uur 
op draaien.

Volt
Dan is er nog de accu van 100 ampère-uur. Hoe-
veel energie zit daar eigenlijk in? Dat hangt ten 
eerste af van de vraag of het een 12 of een 24 
volt accu betreft. Als het een 12 volt accu is, zal 
er per seconde 12 joule worden geleverd als de 
accu een stroom van 1 ampère levert. Een 24 volt 
accu levert bij een stroom van 1 ampère 24 joule 
per seconde. Dit belang van kennis omtrent de ac-
cuspanning, maakt dat fabrikanten van elektrische 
auto's de capaciteit van hun accupakket liever in 
kilowattuur vermelden. Dat is een eenheid die on-
afhankelijk is van de spanning in volts.

Als het werkt ... dan werkt het zo

Joule

De joule is de eenheid van energie, maar 
om verschillende redenen is de joule nooit 
ingeburgerd. De gemiddelde gebruiker 
drukt de energie graag op andere wijze uit, 
zoals de kilowattuur, de liters verbruikte 
brandstof of een aantal Ampère-uur in een 
batterij. Deze zijn allemaal te herleiden op 
Joules, maar liggen gewoon dichter bij de 
belevingswereld van de gebruiker.

Omdat een 24 volt accu per seconde, per ampè-
re 24 joule levert, zal een volle 100 ampère-uur 
accu dus 100 x 3600 x 24 joules kunnen leveren 
voordat hij leeg is. Dit is theoretisch 8.640.000 
joule ofwel 8,64 megajoule. Er zit dus ruim twee 
kilowattuur in de 24 volts 100 ampère-uur accu. 
In de praktijk is dit minder, omdat het niet goed is 
om een accu volledig te ontladen. Het is verstandig 
om er altijd een kwart of een derde in te laten zit-
ten waarmee de energie-inhoud van een accu in de 
praktijk lager uitvalt.

Liters
Dan wordt het energieverbruik voor het gemak 
ook nog domweg afgemeten aan het verstook-
te aantal liters brandstof op een reis. In een liter 
brandstof zitten namelijk ook een aantal joules, 
net als in accu's. Een liter benzine bevat bijvoor-
beeld 35 megajoules, ofwel 9,7 kilowattuur. De 
energetische waarde van gasolie is ongeveer 43,2 
megajoule per kilogram gasolie. Omgerekend naar 
liters zitten er ongeveer 52,2 megajoule in een liter 
gasolie, afhankelijk van de kwaliteit ervan.
Een liter gasolie bevat dus beduidend meer joules 
dan een liter benzine. Zit er in benzine 9,7 kilo-
wattuur in iedere liter, bij gasolie zit in iedere liter 
circa 14 kilowattuur. Op deze wijze is ook uit te 
rekenen hoe groot een accupakket zou moeten zijn 
om een verbrandingsmotor te vervangen. Als het 

aantal verstookte liters 
brandstof op een reis be-
kend is, is ook het aantal 
kilowattuur van die reis 
bekend. Het accupakket 
moet dan een voldoende 
energie-inhoud hebben, 
ofwel hetzelfde aantal 
kilowatturen opgeslagen 
hebben om de reis geheel 
elektrisch te kunnen af-
leggen. Voor een reis van 
100 liter gasolie worden 
dus 100 x 14 kilowattuur 
gebruikt, is 1400 kilowat-
tuur. Dit staat equivalent 
aan zo’n 700 genoemde 
accu’s die elk ongeveer 
twee kilowatturen inhoud 
hebben, afhankelijk van 
het rendement van de 
motoren. Elektromoto-
ren hebben in de regel 
een hoger rendement 
dan verbrandingsmoto-
ren, waardoor het aantal 
benodigde accu’s lager zal 
uitvallen.

Hoeveel energie zit er 
eigenlijk in een accu? 
Hoeveel accu’s heb ik 
nodig om mijn diesel-
motor te vervangen 
door een volledig elek-
trische aandrijving?

Het bunkerbootje 
komt langszij. Maar 
hoeveel energie zit 
er in de brandstof 
die wordt overge-
pompt? De veelheid 
aan eenheden maakt 
het vergelijken van 
energie-inhoud er niet 
eenvoudiger op.

De overeenkomst werd gete-
kend tijdens de beurs Break 
Bulk Europe in Rotterdam, 

meldt CEO Frank Nieuwenhuis van 
Econowind. Als de planning kan 
worden aangehouden, zullen nog 
voor 2023 drie schepen op de Ver-
tom vlootlijst van de neerklapbare, 
16 meter hoge vleugels met inge-
bouwde rotoren zijn voorzien.
Als eerste wordt in juni de lopende 
order voor de Anna (5097 dwt) van 
de al 20 jaar voor Vertom varende 
rederij Schram uit Bergeijk afge-
rond. Dat schip wordt nog voorzien 
van twee VentiFoils met een i. De 
6500-tonners Progress en Perfect 
krijgen de versie 2.0. Deze zoge-
noemde VentoFoils worden tijdens 
een retrofit aan boord geplaatst.

Minder onderdelen
Over het verschil tussen de Ven-
tiFoils, waarvan de eerste begin 
2020 op de Ankie (3600 dwt) van 

Door Willem de Niet

Het Groningse Econowind gaat nog dit jaar 
twee schepen van Vertom, de Progress en de 
Perfect, voorzien van elk twee vleugelvormige 
VentoFoil wind-hulpmotoren waarmee 5 tot 
10% brandstof moet worden bespaard.
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Econowind schakelt over van VentiFoil naar VentoFoil

Nieuw type bevat 
minder bewegende 
delen

WINDVOORTSTUWING Brandstofbesparing van 5 tot 10% afhankelĳ k van het vaarprofi el

Vertom rust twee schepen uit 
met eerste VentoFoils

Jan van Dam uit Spĳ k werden ge-
plaatst, en de VentoFoils zegt Nieu-
wenhuis: ‘Het grootste verschil is 
dat de VentoFoil minder bewegen-
de delen bevat. De afzuiging van de 
luchtstroom die door de rotor in de 
mast wordt gevormd gebeurt op 
een andere manier. Daardoor hoeft 
de fl ap niet langer beweegbaar te 
zĳ n. En minder beweegbare delen 
betekent een betrouwbaarder sys-

teem dat minder onderhoud be-
hoeft. En natuurlĳ k een kleine kos-
tenbesparing. Verder wil ik er nog 
niet te veel over zeggen, omdat we 
in de afrondende fase van de ont-
wikkeling zitten.'
Alle drie de Vertomschepen wer-
den in 2008 en 2009 gebouwd. 
De opdracht voor de Anna loopt 
al even. Oorspronkelĳ k zouden de 
VentiFoils in december 2021 wor-

den geplaatst. De Coronacrisis zorg-
de voor vertraging. Nieuwenhuis: 
‘De hoofdlagers werden met een 
maandenlange vertraging geleverd. 
En toen ze er uiteindelĳ k waren, 
had het schip het hartstikke druk. 
Er wordt nu gekeken wanneer het 
even beschikbaar is voor de retro-
fi t. Die duurt een dag of vier, vĳ f. 
Het meeste werk is het aanbrengen 
van extra balken voor de fundering van de installaties en het hydrau-

lisch gedeelte. Het plaatsen van 
de VentoFoils is niet ingewikkeld. 
Het kan zĳ n dat de retrofi t in delen 
wordt gedaan en wordt gecombi-
neerd met een regulier werfbezoek.’

Juiste moment
Thomas van Meerkerk van Vert-
om over de stap in de vergroening 
van de vloot: ‘We vonden dit het 
juiste moment om de volgende 
stap te zetten naar  vermindering 
van onze uitstoot. In de afgelopen 
jaren hebben we de ontwikkeling 
van de VentiFoils nauwlettend 
gevolgd en besloten onze samen-
werking met Econowind voort 
te zetten. Verder werken we aan 
uitstootvermindering door ons 
vlootvernieuwingsprogramma.’
Nieuwenhuis: ‘We zĳ n uiteraard blĳ  
met de opdracht, die ons ook gaat 
helpen bĳ  het verzamelen van data 
wat betreft de brandstofbesparing. 
Die is nog altĳ d, en zal dat ook 

De eerste Venti-
Foils werden in 
2020 geplaatst op 
de Ankie van Jan 
van Dam. Foto Van 

Dam Shipping

blĳ ven, variabel tussen 5 en 10%. 
Dat is afhankelĳ k van de route die 
wordt gevaren en de afmeting van 
de "zeilen". Op de Progress en Per-
fect komen, net als op de Anna, 
twee installaties van 45 vierkante 
meter. De Frisian Sea van Boom-
sma heeft er twee van 30. De afme-
ting is ook afhankelĳ k van wat de 
reder of eigenaar ermee wil. De 10 
meter lange uitvoering kan in een 
container worden geleverd. Die zou, 
mits de fundering en de hydrauliek 
er is, uitgewisseld kunnen worden 
tussen schepen. Een andere uitvoe-
ring is die op een fl at rack, ook een 
fl exibel system.’

Opbrengst verschilt
Over de verschillen in ‘opbrengst’ 
per reis zegt Nieuwenhuis: ‘Je kunt 
je voorstellen dat, als een schip 
regelmatig door het Kielerkanaal 
vaart, waar de VentiFoil niet over-
eind mag worden gezet, dat dat de 
brandstofbesparing fors negatief 
beïnvloedt. Vooral als de reis dan 
ook nog eens relatief kort is en de 
reis door het kanaal daar een fl ink 
deel van uitmaakt. Maar er werd 
aan de andere kant weer een bo-
vengemiddeld resultaat behaald 
tĳ dens een reis naar de Zwarte Zee. 
Hoe meer data we van schepen 
krĳ gen, hoe duidelĳ ker het beeld 
wordt.’

Twee 6500-tons vrachtschepen van Vertom, de Perfect en Progress, worden nog dit jaar voorzien van VentoFoil windaandrĳ ving die het brandstofverbruik met 5 tot 10% moeten verlagen. Foto Vertom
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De volgende Nederlandse schepen zijn de afgelopen periode van naam en/
of eigenaar gewisseld
De bij Peters in Kampen gebouwde Anne-S (1986, IMO 8506024, 1139 
grt, Stork-Werkspoor 750 kW) van H. Steenstra in Kampen (Wagenborg 
Scheepvaart); in 1998 verkocht aan Rederij Siebert Fuite in Genemuiden 
en herdoopt Geertje; in 2005 verkocht aan Alba Shipping in Denemarken 
en herdoopt Dan Viking; in 2006 verkocht aan Rederiet Venus in Denemar-
ken; in 2014 verkocht aan Rederiet Frem in Denemarken en herdoopt Frem 
Nordica; in 2017 verkocht aan Rederi Parts Selskabet af 2017 en herdoopt 
Alba Rousing; in 2020 verkocht aan Nu Cemarine in Tholen (Rederij Hoop) 
en herdoopt Hoop; in 2021 verkocht aan Aegean Sun Shipping in Guyana; in 
2021 onder de vlag van Vanuatu herdoopt SNP Sun, is 15 maart verkocht aan 
PSU Shipmanagement (Mimosa Management) en herdoopt P Su.
De bij Instalho in Werkendam afgebouwde Sunergon (2006, IMO 9362580, 
2241 grt, Wärtsilä 8L20 ) van Sunergon Shipping CV in Nijkerk (Connect 
Chartering); in 2019 verkocht aan Valparola Sunergon BV (Vertom-Bojen), 
is verkocht aan Steamships Ltd. in Papoea Nieuw-Guinea en 5 april zonder 
naamswijziging overgedragen.
De bij Peter in Kampen afgebouwde Robijn (2008, IMO 9423669, 2528 grt, 
Wärtsilä 9L20, 1800 kW ) van CV Scheepvaartonderneming Robijn in Delf-

De Sunergon na overdracht en nog zonder thuishaven. Foto Edwin Trommel

De Lady Marie Christine voor het eerst in Nederland. Foto Frits Olinga

Coast to coast

Coast to coast
 
Coast to Coast volgt de scheepsbouw en de handel in Nederlandse schepen. Deze 
rubriek geeft een overzicht van de belangrijkste vlootmutaties (bron: www.koopvaardij.
blogspot.nl).

zijl (Wagenborg Shipping); in 2009 verkocht aan Van Donderen in Delfzijl, is 
28 januari verkocht aan Donderen/Molen/Schwering in Delfzijl.
De in Japan gebouwde RT Rob (2009, IMO 9474905, 463 grt, 3x Caterpillar 
3512-C) van Elisabeth Ltd. / Kotug Europe (Kotug International); na ople-
vering verkocht aan RT Rob Ltd op Malta; in 2016 in beheer bij Kotug Smit 
Towage; in 2019 in beheer bij Boluda Towage Rotterdam, is 15 maart onder 
Nederlandse vlag gebracht.
De in China gebouwde Lady Marie Christine (2022, IMO 9904326, 4966 
grt) van Firmanten Lady Marie Christine BV in Delfzijl (Wijnne Barends) is 4 
april voor het eerst de Eemshaven binnengelopen.
De Boka Atlantic (2014, IMO 9545675, grt 8842) van Boskalis Offshore 
Transport Services NV in Antwerpen; opgeleverd als Norshore Atlantic aan 
Norshore Atlantic BV; in 2015 verkocht aan NSA Bondco; in 2022 verkocht 
aan Boskalis, in Singapore aangepast voor nieuwe taken en op 23 maart 
herdoopt Boka Atlantic.
De P&O Nedlloyd Belem (1997, IMO 9141625, 4128 grt) van Wasaborg 
Shipping (P&O Nedlloyd); opgeleverd als Wasaborg aan Zachariassen & Fis-
ser Schiffahrts GmbH & Co op Cyprus; in 1998 in charter bij P&O Nedlloyd 
en herdoopt P&O Nedlloyd Belem; eind 1998 herdoopt Wasaborg; in 2001 
herdoopt Seaboard Liberty; in 2002 herdoopt Wasaborg; in 2015 verkocht 
aan Basma Shipping in Panama en herdoopt Prince Basel; in 2019 verkocht 
aan Morph Shipping & Trading in Panama, is in november 2021 verkocht aan 
Gar Maritime in Panama en herdoopt Ocmis Gor.

Genomineerden 
uit verschillende 
disciplines

Door Jelmer Bastiaans

De vier genomineerden 
voor de Maritime Inno-
vation Platform Award 
zijn bekend. Drie nomi-
naties werden door een 
jury gekozen en de vierde 
is aangewezen door het 
publiek. River Drone, 
H2Fuel, Force-feedback 
scheepshendels en Sen-
soriumC mogen tijdens 
het Maritime Innovation 
Platform op 9 juni het pu-
bliek overtuigen van hun 
innovatieve product.

Genomineerde #1
River Drone

Naval Inland Navigation bouwt aan de toekomst 
met een vloot van 10 River Drones. De River Drone 
is een droge-ladingschip ontworpen met meerde-
re nieuwe/innovatieve technieken, waarmee de 
belangrijkste uitdagingen die de droge-ladingvaart 
vandaag kent, worden aangepakt.
De 106 meter lange schepen hebben 5 tot 8% 
meer containercapaciteit, dan bestaande 110-me-
terschepen. De schepen worden geïntegreerd 
met een Seafar-systeem, waardoor ze op afstand 
kunnen worden bestuurd. Aan boord komen Stage 
V-dieselgeneratoren van Mitsubishi/Koedood voor 
de voortstuwing. Tevens komt er een hybride aan-
drijving van Omega Verhaar Equadrive aan boord.
De vloot van 10 schepen, die in opdracht is gegeven 
aan Rensen Driessen, komt in 2022-2023 in de 
vaart. De innovatieve vloot draagt bij aan de oplos-
sing van diverse problemen, zoals het bemannings-
tekort, de dringende noodzaak tot vergroening in 
de sector en de ondersteuning van de modal shift, 
doordat elk schip meer dan 200 vrachtwagens van 
de weg haalt.

MARITIME INNOVATION PLATFORM Vakjury en publiek selecteren Nederlandse producten  die scheepvaart vooruit helpen  

Vier innovaties strijden  om eerste MIP Award

Genomineerde #3 
Force-feedback scheepshendels
De Force-feedback scheepshendels van Smart-
Ship richten zich op het overbrengen van adviezen 
naar de operators door middel van krachten en tril-
lingen in de hendel/controls op basis van realtime 
sensordata. De hardware bestaat uit de fysieke 
hendel. De software is een haptisch algoritme. De 
software is modulair opgebouwd met een aantal 
standaardfuncties erin. Hiermee kan de hendel 
worden aangestuurd om de gebruiker bepaalde 
voorkeursposities, trillingen, detents en wrijvings-
niveaus te laten voelen.
Het systeem kan op verschillende manieren 
worden toegepast. Bij ondiep water bijvoorbeeld, 
de operator voelt dan een waarschuwingstrilling 
op het moment dat hij naar of in ondiep water 
navigeert. Of bij optimale acceleratie- en/of 
vaarsnelheid: hier voelt de operator bijvoorbeeld 
een weerstand in de hendel op het moment dat hij 
boven het optimum uitkomt, of ervaart een klik, 
voordat er bijvoorbeeld extra systemen worden 
bijgeschakeld.
Belangrijke kanttekening is, dat de operator altijd 
door het advies kan heen drukken. Dit is van 
belang, aangezien het advies bijvoorbeeld wordt 
gegeven op basis van duurzaamheid, maar als de 
veiligheid in het geding komt, dient de operator 
altijd te kunnen overrulen.

Genomineerde #2
H2Fuel

Het H2Fuel-systeem, van H2 Circu-
lar Fuel, gebruikt poedervormige 

natriumboorhydride (NaBH4) als 
waterstofdrager. Waterstof (H2) 

wordt vrijgemaakt uit natrium-
boorhydride met behulp van ultra 

puur water. Hierbij komt tevens 
waterstof vrij uit het ultra pure 

water. Zo wordt de hoeveelheid 
waterstof verdubbeld. Hierdoor 
benadert de energetische dicht-
heid van de poeder per kilogram 

die van diesel. Dit wordt het 
‘uitpak-proces’ genoemd.

Door deze verdubbeling van de 
hoeveelheid waterstof is sprake 

van waterstof-productie. Het 
uitpak-proces is in de fase van 

een goed werkend demonstra-
tiemodel. Voor de scheepvaart is 

een systeem in opdracht gegeven 
door de Havendienst van Amster-

dam. Dit gaat gebruikt worden 
voor de voorstuwing van het 

directieschip Neo Orbis.
Het regeneratie-proces is intus-

sen door de fase van het Proof 
of Principle door de universiteit 

van Delft en de Vrije Universiteit 
Amsterdam en zit in de fase van 

de Proof of Concept. Uiteindelijk 
zal dit inpak-proces de kostprijs 
van waterstof per kilo concurre-
rend maken met die van fossiele 

brandstoffen.
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Koreaanse werf annuleert 
opdracht Sovcomfl ot

SANCTIES De Zuid-Koreaanse werf 
Daewoo Shipbuilding and Marine 
Systems (DSME) heeft een order 
voor de bouw van een LNG-carrier 
voor het Russische Sovcomfl ot ge-
annuleerd. Sovcomfl ot zou de eer-
ste termĳ n niet hebben betaald. 
De Koreanen hadden drie van dit 
soort schepen van de Russen in 
bestelling. Koreaanse media gaan 
ervan uit dat ook de orders voor 
de volgende twee schepen worden 
gecanceld, omdat Sovcomfl ot 
niet aan haar verplichtingen kan 
voldoen. Sinds de oorlog in Oek-
raïne is de fi nanciële positie van 
Sovcomfl ot snel achteruit gegaan, 
als gevolg van de sancties. Het 
bedrĳ f heeft naar eigen zeggen 
sinds het uitbreken van de oorlog 
14 schepen verkocht. Lloyd's List 
houdt het aantal op 24. WdN

Taurus II krĳ gt maximale 
boostercapaciteit

MODERNISERING Elektrotechnisch 
installatiebedrĳ f Bakker Sliedrecht 
heeft de boostercapaciteit van 
snĳ kopzuiger Taurus II verhoogd. 
Hierdoor kan het schip worden 
ingezet als boosterstation en zand 
over langere afstanden verpom-
pen. De boostercapaciteit van de 
baggerpompen is met 1400 kW 
verhoogd van 6000 naar 7400 
kW. 'We hebben de ongebruikte 
capaciteit van de elektrische 
installaties binnen alle veiligheids-
marges opgerekt tot het maxi-

mum. Door het pompvermogen te 
upgraden kan het schip grote hoe-
veelheden zand binnen korte tĳ d 
over grote persafstanden verplaat-
sen', vertelt projectmanager Arie 
de Jong. Naast het pompvermo-
gen zĳ n ook alle automatiserings-
systemen up-to-date gebracht, 
elektrische installaties geïnspec-
teerd en is het camerasysteem aan 
boord uitgebreid. JB

Eerste sleepboot op 
waterstof te water

PRIMEUR De Hydrotug, de eerste 
door waterstof aangedreven 
sleepboot voor Port Antwerp-Bru-
ges, heeft water onder de kiel. 
Het wordt nu afebouwd bĳ  de 
Rámon-werf in het Noord-Spaan-
se Navia, waarna ze nog dit jaar 
in Antwerpen zal arriveren. De 
30 meter lange en 12,50 meter 
brede, dubbelwandige sleepboot 
is in samenwerking met de Port of 
Antwerp-Bruges, ontwikkeld door 
CMB.Tech. Twee BeHydro V12 
dual fuel mediumspeed-motoren 
van 2MW geven het schip een 
paaltrekkracht van 65 ton. De in-
bedrĳ fstelling wordt in het eerste 
kwartaal van 2023 verwacht. Bĳ  
de aankondiging van het project 
in 2019 werd nog uitgegaan van 
2022. WdN

Tel nr +32 (0) 3 774 11 45
 info@scheldewerf.be

170 x 40 m dwarshelling
uw totaalwerf

Prĳ suitreiking 9 juni in Energiehuis Dordrecht

MARITIME INNOVATION PLATFORM Vakjury en publiek selecteren Nederlandse producten  die scheepvaart vooruit helpen  

Vier innovaties strĳ den  om eerste MIP Award

De 10 River Drones worden bestuurd vanuit het Seafar Control Center. Foto Seafar

Een Smart-Ship prototype aan boord van de Devonia in augustus 2021. Foto Smart-Ship

SensoriumC van GBMS. Foto GBMS

Werking van het 
energiesysteem. 
Illustratie H₂ Circular Fuel

Genomineerde #4
Sensorium C
SensoriumC is het zesde zintuig op de brug. Op basis van de in-
formatie uit de Baplie-fi le en de gemeten beweging van het schip, 
laat het systeem alle krachten tussen containers en in de lashings 
real-time zien in een overzichtelĳ ke interface op de brug. De 
bemanning kan hiermee direct zien of kritische waarden worden 
overschreden en kan daarmee met een geldige reden afwĳ ken 
van de geplande route.

MSC Zoe
Het is ontwikkeld door het in Ede gevestigde GBMS, opgericht 
door Michel Gunsing en Joris Brouwer. ‘Tĳ dens het drama met de 
MSC Zoe, kwamen wĳ  erachter dat de bemanning van contai-
nerschepen veel te laat weet dat er containers af vallen. Als dat 
wordt opgelost, kan eerder worden ingegrepen. Maar container-
schepen hebben 10.000 containers en een kleine bemanning’, 
liet Gunsing eerder al een keer aan Schuttevaer weten. ‘Daarom 
zĳ n we dit bedrĳ f begonnen. Wĳ  ontwikkelen een systeem waar-
bĳ  de bemanning veel sneller weet 
dat gevaar dreigt.’
Onderzoek van de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid bevestigt 
bovenstaande. De bemanning van 
de schepen is niet real time op de 
hoogte van de krachten tussen 
de containers en in de lashings en 
daarom is onduidelĳ k of kritische 
grenzen worden overschreden. 
Dat verandert met SensoriumC 
van GMBS. Informatie uit het sys-
teem wordt ook opgeslagen, zodat 
achteraf de scheepsbewegingen 
en de krachten kunnen worden 
geanalyseerd.

ADVERTENTIE
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Zware kees

Op een feestje, wat onwennig nu het weer mag na de corona-
beperkingen, is na een uur het onderwerp Oekraïne uitgeput. 
Het is een vreselĳ ke oorlog en Poetin heeft zich zwaar vergist. 
Na deze vaststelling kĳ ken we elkaar aan; waar gaan we het nu 
over hebben. Een zeer wereldwĳ ze dame - ‘Ik ben stewardess' - 
brengt onverhoeds het onderwerp milieu naar voren.

Het duurt niet lang of de windmolens, kern- en kolencentrales, 
horizonvervuiling, groene kruidenbermen mét bloemen, warm-
tepompen en elektrische auto’s vliegen mĳ  om de oren. 

Net open ik onbekommerd mĳ n tweede (of derde…) biertje, als 
de dame zich tot mĳ  richt. ‘Jĳ  hebt toch gevaren?’

Kennelĳ k weet ze het antwoord, want ze wacht niet op bevesti-
ging. ‘Wat dóen jullie op de vaart nu eigenlĳ k aan vergroening?’

Het klinkt beschuldigend. Alsof we ons vuilnis overboord zetten 
en afgewerkte olie daar achteraan spoelen. ‘Nou eh, de zeevaart 
is, in tegenstelling tot de luchtvaart’,  toegegeven, het is een 
beetje pesterig, ‘zéér innovatief wanneer het gaat om duurzaam-
heid.’ De stewardess trekt een zuinig mondje.

‘We hebben het Water Ballast Treatment System, de scrubber, 
gooien niets overboord, en eh…’

Ondanks uitleg over deze systemen blĳ ft de dame gereserveerd. 
‘Dus CO₂ gaat nog gewoon de atmosfeer in?’ Het is een constate-
ring, geen vraag.

‘Ja, net als bĳ  de vliegtuigen’, is mĳ n zwakke verweer. Het is een 
onbevredigend gesprek.

Had ik toen maar de kennis die ik zojuist heb opgedaan: hier is 
hét antwoord op argwanende stewardessen die twĳ felen of de 
zeevaart wel innoveert!

Een artikel over een ‘nieuw type tanker, die 30 keer meer wa-
terstof meeneemt dan de huidige generatie’. Waterstof is, mits 
groen geproduceerd, onschadelĳ k voor het milieu. Een schip, va-
rende op waterstof heeft geen scrubber nodig en de tankers die 
deze brandstof vervoeren óók geen ballast treatment system.  

‘Dus, mevrouw de stewardess, u ziet dat deze innovatie zoden 
aan de dĳ k zetten!’ Zal ik dan de volgende verjaardag zeggen.
Wellicht zal men dan toch nog protesteert door te stellen dat er 
nog steeds veel CO₂ in de lucht komt.

‘Nee, dat gebéurde wel, maar binnenkort niet meer! De Griekse 
rederĳ  EcoLog gaat een grote vloot schepen bouwen die afge-
vangen CO₂ gaan vervoeren!’ Triomfantelĳ k zal ik dan een derde 
(of vierde…) biertje openen om te genieten van mĳ n verbale 
overwinning.

‘En hoe zit dat in de luchtvaart, mevrouw? Hebben ze daar al 
een afvangsysteem voor CO₂?’ Kan ik er eventueel nog op laten 
volgen. Hopelĳ k zit er tussen de gasten niet een wĳ sneus die 
stelt dat het beter is geen CO₂ te produceren; hoef je het ook 
niet af te vangen…

Een nieuwe ladingsoort dient zich aan voor de zeevaart: CO₂.

Innovatie

‘Zeemanshoop geeft 
nog steeds invulling 
aan oorspronkelĳ ke 
doelstellingen’

De De Ruyterzaal van het Scheep-
vaartmuseum is op een paar stoe-
len na volledig gevuld. Er zitten 
vooral mannen. Veel van hen dra-
gen een rode das met witte strepen, 
de das die hoort bĳ  het lidmaat-
schap van Zeemanshoop.
De vereniging is 1 mei 200 jaar ge-
worden en viert dat vandaag. Dat 
gebeurt niet zonder reden in het 
Scheepvaartmuseum. De twee in 
Amsterdam gevestigde organisa-
ties hebben nauwe banden. Zee-
manshoop heeft bĳ gedragen aan de 
opzet van het museum. En het mu-
seum nam later een pentekening 
van Ludolph Backhuysen over van 
Zeemanshoop. Van de opbrengt 
kon de sociëteit voor zeevarenden 
destĳ ds een eigen pand kopen.

Prinses Margriet
Terug naar de De Ruyterzaal. Een 
powerpoint op het scherm maakt 
duidelĳ k: '14:25 uur - H.K.H. Prinses 
Margriet arriveert en wordt door 
de voorzitter, de locoburgemeester 
van Amsterdam, de commissaris 
van de koning van Noord-Holland 
en directeur Michael Huĳ ser van 
Het Scheepvaartmuseum begeleid 
naar de De Ruyterkamer’. Maar de 
klok passeert dit punt en de ge-
noemde genodigden zĳ n nog ner-
gens te bekennen.
Ceremoniemeester en vicevoorzit-
ter van Zeemanshoop, Cornelius 
den Rooĳ en, pakt de microfoon. 
De zaal, die tot dan toe vol geroe-
zemoes was, wordt stil. ‘De prinses 
kan elk moment aankomen, heeft u 
nog even geduld.’

Nervositeit
Er heerst enige nervositeit in de 
zaal. Dat is niet gek, want dat prin-

ses Margriet, de beschermvrouwe 
van het college, ook echt zou ko-
men, was lange tĳ d onzeker. ‘Tot 
drie weken geleden wisten we niet 
of de prinses zou komen. Het was 
echt een verrassing toen we dit te 
horen kregen. Een opluchting’, ver-
telt voorzitter Constant Herfst na 
afl oop.
De deuren achterin de zaal gaan 
even na half drie statig open. Het 

geroezemoes valt nu echt helemaal 
stil. In de opening staat prinses 
Margriet. Naast haar voorzitter 
Herfst en daarachter de locoburge-
meester en commissaris van de ko-
ning. Tĳ dens de 20 meter naar de 
voorzĳ de van de zaal, blĳ ft het stil.
De in het wit geklede prinses neemt 
vooraan plaats. Ceremoniemeester 
Den Rooĳ en heet haar welkom en 
geeft het woord aan de directeur 
van het museum, die vandaag als 
gastheer fungeert. Michael Huĳ ser 
wĳ st op de goede band tussen Het 
Scheepvaartmuseum en het col-
lege. Hĳ  feliciteert de aanwezigen 
met het 200-jarig bestaan.

Voorzitter Herfst
De volgende die het podium be-
treedt en zich richt tot de zaal is 

JUBILEUM ‘Vereniging telt nu 450 leden en groeit weer’ 

Prinses Margriet bĳ   viering 200 jaar Zeemanshoop
Door Jelmer Bastiaans

Het Koninklĳ k College Zeemanshoop heeft 19 mei het 
200-jarig bestaan gevierd in het Scheepvaartmuse-
um Amsterdam. Prinses Margriet, de Amsterdamse 
locoburgemeester Van Doorninck en zo'n 150 leden 
bezetten de zaal.

voorzitter Herfst. De nervositeit is 
nog altĳ d aanwezig, blĳ kt uit het 
rommelen met de microfoon. Hĳ  
vertelt dat het niet alleen een jubi-
leum is voor Zeemanshoop, maar 
ook voor de prinses. ‘Het is 50 jaar 
geleden dat prinses Margriet be-
schermvrouwe werd en het college 
het predikaat koninklĳ k kreeg.’
Vervolgens vertelt Herfst over het 
ontstaan van de vereniging. Dat er 
zeven jaar na de oprichting ruim 
1200 mensen lid waren en 30 jaar 

WACHT TE KOOI

25.000 euro voor het Zeemanshuis. Foto Zeemanshoop
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Hilariteit bij de overhandiging van de vlag. Foto ANPCeremoniemeester Den Rooijen overhandigt het boek. Foto Zeemanshoop

JUBILEUM ‘Vereniging telt nu 450 leden en groeit weer’ 

Prinses Margriet bij  viering 200 jaar Zeemanshoop
Prinses Margriet arriveert, 
rechts van haar voorzitter 
Herfst. Foto ANP

later zelfs meer dan 2000. Over 
wat Zeemanshoop voor families 
betekende die achterbleven nadat 
vader niet meer was thuisgeko-
men van zijn reis. Maar ook over 
hoe in de eerste decennia van de 
20e eeuw het aantal leden terug-
liep. Dat de sociëteit, door nieuwe 
communicatiemiddelen, van min-
der groot belang was geworden. 
Financiële problemen dwongen het 
bestuur in 1914 uiteindelijk tot de 
verkoop van het pand op de Dam.

Herfst: ‘Maar we schrijven nu 
2022 en Zeemanshoop geeft nog 
steeds invulling aan de oude doel-
stellingen. Nog steeds worden so-
ciaal-maritieme doelstellingen on-
dersteund.’ De vereniging telt nu 
450 leden en dat is inmiddels weer 
een groeiend aantal.
De bepalende rol die Zeemanshoop 
ooit had in de Nederlandse zee-
vaart is niet meer en zal ook niet 
terugkeren, concludeert Herfst in 
zijn speech. Toch spreekt hij zijn 

vertrouwen uit dat er over 200 
jaar, in het jaar 2222, opnieuw een 
jubileum zal worden gevierd.

Zeemanshuis krijgt cheque
Dat Zeemanshoop ook nu nog in-
vloed heeft blijkt uit wat volgt. 
Voorzitter Herfst roept de voorzit-
ter van het Zeemanshuis naar vo-
ren. Jurriaan Blom staat op en loopt 
richting podium. Het College heeft 
op haar eigen verjaardag een ca-
deau voor Het Zeemanshuis in Am-

Speeches en borrel in Scheepvaartmuseum Amsterdam

Vlag nummer 1
Het betreffende cadeau is eerder 
uitgereikt aan een lid van de ko-
ninklijke familie, namelijk koning 
Willem II. Ieder lid van Zeemans-
hoop mag een rode vlag aanvragen. 
Deze zijn uniek, omdat ze allemaal 
een eigen nummer hebben. Voor 
de prinses is maar één vlag op zijn 
plaats, de vlag met nummer 1. Voor-
zitter Herfst rommelt wat met de 
vlag bij het ceremoniële moment, 
wat leidt tot hilariteit bij vooral de 
prinses.
Een tweede cadeau is het boek 
'Oranje: Een Koninklijk Schip'. Het 
is geschreven door Wim Grund, lid 
van Zeemanshoop en ook aanwe-
zig. Hij komt naar voren en samen 
met de ceremoniemeester begin-
nen ze aan een oratie over het boek 
tegenover de prinses. Beide heren 
vergeten nog wel eens de micro-
foon te gebruiken, waardoor het 
achterin de zaal niet helemaal te 
volgen is. Maar een blik naar het 
podium verraadt dat een verhaal 
vol passie wordt gehouden. Naast 
de twee mannen en de prinses kijkt 
de voorzitter glunderend toe.

Tim Streefkerk
Met de overhandiging van de ca-
deaus aan de prinses is de plech-
tigheid bij het laatste moment 
aangekomen. Conservator van het 
Scheepvaartmuseum Tim Streef-
kerk vertelt op een enthousiaste 
en humoristische manier over de 
schipbreuk van Jan Hendrik in 1845 
op de Sint Paulusrots. De aansteke-
lijk vertellende Streefkerk geeft in 
zijn verhaal toe dat er nog wat hi-
aten zijn, maar na afloop komen di-
verse leden van Zeemanshoop naar 
hem toe. De museumman heeft er 
op deze manier ineens 10 nieuwe 
bronnen bij.
Met het sluiten van zijn verhaal, 
begint de borrel. De prinses gaat ie-
dereen voor naar de bar en drinkt 
een glas water. Een kleine 20 minu-
ten later verlaat ze de bijeenkomst. 
Nu niet in complete stilte, want de 
leden van Zeemanshoop hebben el-
kaar veel te vertellen.

sterdam: een cheque van 25.000 
euro.
‘Wij zijn volop in verbouwing, maar 
hebben nog een paar dingen te 
doen. Daar helpt dit cadeau ontzet-
tend bij’, vertelt een zichtbaar blije 
Blom.
Zoals de hele middag al, gaat het 
woord snel over naar de volgende 
spreker. Ongetwijfeld is het belang 
van het volgen van het schema met 
de aanwezigheid van prinses Mar-
griet alleen maar groter geworden.

Nautilus
Nautilus-voorzitter Marcel van den 
Broek neemt het woord. Hij vertelt 
over de geschiedenis van de vak-
bond voor zeevarenden. De 25 mi-
nuten die ervoor staan ingepland 
benut Van den Broek ten volste. 
Maar pas tegen het einde, wanneer 
de recentere geschiedenis wordt 
besproken lijkt de zaal te reageren 
op het verhaal.
Terwijl Van den Broek ingaat op 
het jaar 1987, klinken er geluiden 
van herkenning. Destijds wilden 
diverse rederijen zonder kok aan 
boord gaan varen. ‘Zonder kok va-
ren wij niet’, was de respons. De 
conclusie van de vakbondsman 
luidt: het is allemaal een stuk beter 
dan vroeger, maar er is nog veel te 
winnen.
Tijdens zijn verhaal kijken meer-
dere aanwezigen even op het pro-
gramma. '15:25 uur - cadeau wordt 
overhandigd aan prinses Margriet.’
Het tot dan toe regenachtige Am-
sterdam begint langzaam op te 
klaren en op het moment suprême 
is de zon flink doorgebroken. Mar-
griet wordt gevraagd naar voren te 
komen. De beschermvrouwe krijgt 
op haar eigen 50-jarig jubileum ui-
teraard een cadeau van het college.
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Schraven B.V.

Reparatie en verkoop van
roerpropellers en boegschroeven

Schottel, Rolls Royce - Aquamaster, ZF - HRP, Thrustmaster, 
Jastram, Wärtsilä – Lips e.d.

Tevens het adres voor:
Werk- en genieboten (7 – 18 m), veerponten, koppelpontons, 
navigatoren (nieuw en gebruikt), generatoren (6 – 1000 kVA), 
hydraulische draadlieren (4-30 ton), diverse bouwmachines, 

Motoren: Deutz, Caterpillar, Scania e.d.
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TECHNISCHE REALISATIE
Nieuwsdruk Nederland, Amsterdam

Samen aan de wal 
voor de kinderen

voor is het tekort aan Nederlands 
personeel. 'Filipĳ nse matrozen zĳ n 
ook vaak wat ouder en hebben al 
meer kennis van de binnenvaart. 
Een jongen van 16 jaar aan boord 
moet je nog leren werken, soms 
moet je ze zelfs nog motiveren. Ik 
heb weleens een lichtmatroos aan 
boord gehad, maar die kon niet 
wennen en was snel weer weg.'
Zelf begon Weĳ ma als 16-jarige jon-
gen bĳ  zĳ n vader aan boord, terwĳ l 
hĳ  de STC-opleiding werken en le-
ren volgde. Als een van de oudste 
uit het gezin bleef hĳ  zo’n vier tot 
vĳ f jaar bĳ  zĳ n vader. Later voer 
hĳ  nog enkele maanden samen met 
zĳ n broer. Totdat hĳ  in 2011 zĳ n 
eerste schip kocht. Daar stond de 
naam Panta Rhei al op en die naam 
kon hem wel bekoren. 'Die schipper 
had maar liefst 42 jaar op dat schip 
gevaren, totdat hĳ  met pensioen 
ging.'

Mooie reizen
In 2019 kwam er een grotere Pan-
ta Rhei. 'In 2014 ben ik getrouwd 

met Janny en we wilden graag een 
groter schip kopen. Ook omdat het 
nog drie jaar zou duren voordat Hil-
brand naar school moest. Zo heb-
ben we veel mooie reizen gemaakt, 
tot zelfs voorbĳ  Boedapest. Dat was 
toen heel leuk, maar zonder vrouw 
aan boord zou ik dat nu niet meer 
doen. Ook niet naar Hongarĳ e. 
Maar we varen ook veel de Moezel 
op, of naar het Main-Donaukanaal. 
Al probeer ik niet altĳ d ver weg te 
gaan.'

Vergroening
Voor even ligt de Panta Rhei in haar 
thuishaven in Werkendam voor en-
kele klusjes aan de schroef. Plannen 
voor vergroening heeft Weĳ ma nog 
niet. 'De subsidiepotjes zĳ n nu weer 
leeg. Ik wacht de tĳ d liever een bé-
tje af. Iedereen kĳ kt de kat uit de 
boom. Waterstof is misschien een 
oplossing, maar daar komt meer 
techniek bĳ  kĳ ken. En hoe zit het 
met de veiligheid van die brandstof 
aan boord? Niemand weet eigenlĳ k 
echt wat het beste is.’

V.l.n.r. Matroos Marnix Potappel, oudste zoon Hilbrand Weĳ ma en schipper-eigenaar Floris Weĳ ma. Foto Hannie Visser-Kieboom

‘Zelf ging ik naar het inter-
naat in Werkendam en 
daar had ik zeker geen 

slechte ervaringen mee, al vond ik 
het ook niet mega leuk. Mĳ n vrouw 
komt uit een schippersfamilie, maar 
haar moeder woonde altĳ d aan de 
wal, zodoende had zĳ  van de andere 
kant geproefd. Toen Hilbrand naar 
school moest, hebben we daarom 
toch besloten samen naar de wal te 
verhuizen. We konden redelĳ k snel 
een huis kopen en vonden via via 
ook nog een schipper die op de Pan-
ta Rhei zou gaan varen. Zelf ging ik 
aan de slag als planner op een be-
vrachtingskantoor', vertelt Weĳ ma 
aan boord van de Panta Rhei.

Lĳ kt leuk
'Als je vaart, zeker als je nog jong 
bent, lĳ kt het aan de wal heel leuk 
en mooi, maar dat klopt natuurlĳ k 
niet altĳ d. Aan de wal moet je ook 
gewoon iedere dag werken en wil 
je ’s avonds bĳ tĳ ds naar bed als je 
weer vroeg op moet. Dan zĳ n toch 
vooral de weekenden gezellig.'
Terwĳ l zĳ n zoon Hilbrand in sep-
tember dagelĳ ks naar school mocht, 
ging Floris vanaf dat moment elke 
dag naar kantoor. Al snel bleek dat 
hĳ  het varen maar moeilĳ k kon mis-
sen. 'Ik heb het een half jaar gepro-
beerd en had het nog een half jaar 
kunnen proberen. Maar hou je dan 
niet jezelf voor de gek als je eigen-
lĳ k al een besluit hebt genomen? Ik 

Door Hannie Visser-Kieboom

Soms valt een scheepsnaam 
onverwacht samen met het 
leven van de schipper aan 
boord. De naam Panta Rhei 
- alles stroomt, niets blĳ ft 
hetzelfde - past zeker bĳ  het 
voorbĳ e jaar van schipper 
Floris Weĳ ma (33). Hĳ  en zĳ n 
vrouw Janny (30) besloten 
vorig jaar samen met hun vier 
kinderen van 7, 5, 3 en 1 jaar 
aan de wal te gaan wonen, 
zodat oudste zoon Hilbrand 
niet naar het internaat hoef-
de. Ruim een half jaar later is 
alles weer anders.

BEROEPSKEUZE ‘Als je vaart lĳ kt het aan de wal heel leuk en mooi’

Schipper houdt kantoorbaan niet vol

Scheepsgegevens
Scheepsnaam: Panta Rhei.
Tonnage: 2517.
Afmetingen: 110 x 10,85 meter.
Bouwjaar: 2003.
Thuishaven: Werkendam.
Eigenaar: Floris en Janny Weĳ ma. 

had heel veel vrĳ heid in het werk, 
maar de hele dag achter een bureau 
voelt toch meer als moeten. Aan 
boord ben je gewoon veel minder 
gebonden.'

Terug aan boord
Zo stapte hĳ  in februari toch weer 
aan boord, terwĳ l zĳ n vrouw met 
de vier kinderen aan de wal bleef. 
Inmiddels is de ingehuurde schip-
per vertrokken. Nu vaart hĳ  weer 
samen met zĳ n matroos Marnix 
Potappel, die al drie jaar bĳ  hem 
werkt. 'Als we een makkelĳ ke reis 
hebben, of we liggen een paar dagen 
te lossen, dan ga ik wel naar huis. 
Soms komt mĳ n vrouw op vrĳ dag 
met de kinderen naar boord. Voor 
haar is het ook pittig, ze moet nu al-
les alleen doen. Toen ik aan de wal 
werkte ging dat makkelĳ ker met 
kinderen naar bed brengen en zo.'

Buitenlandse matroos
Naast zĳ n vaste matroos heeft 
Weĳ ma een Filipĳ nse matroos aan 
boord. Voornaamste reden hier-
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