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VOORWOORD

Moedig voorwaarts 
en volle kracht vooruit!

W
at een jaar was 2022. 
Oorlog in Europa. 
Wekenlang laagwa-
ter en recordvracht-

rijzen in de binnen-
vaart. Als 2022 ons 

een ding heeft geleerd is dat de wereld in 
razend tem o kan veranderen. Wie had vo-
rig jaar gedacht dat diesel duurder zou zijn 
dan benzine en kolen een comeback zouden 
maken als ladingstroom

et als altijd kon de wereld vertrouwen o  
de schee vaart  zelfs in deze snel verande-
rende tijden. n ook het wekenlange laag-
water bracht de binnenvaart niet van de leg. 
De buitenwereld dacht dat de binnenvaart 
daardoor in roblemen kwam. iets was 
minder waar. r werd gevaren dat het een 
lieve lust was.

Toch zou  de binnenvaart wakker 
moeten schudden. ederland en uro a 
vertrouwden weliswaar op vervoer over 
water  maar kan de binnenvaart nog wel 
vertrouwen o  het water  Dit jaar heeft la-
ten zien dat lage waterstanden het nieuwe 
normaal zijn. n kunnen binnenvaartschi -
pers er nog wel van op aan dat er voldoende 
gekwali ceerde bemanning is  n hoe blijft 
de schee vaart groene ko lo er  De zeker-
heden van weleer zijn zo zeker niet meer.

s de binnenvaart nu als sector in gevaar en 
wacht schi ers hetzelfde lot als hoefsme-
den of schoorsteenvegers  ijn onze sluizen 
en vaarwegen straks net zo vervallen als 
menig overwoekerde goederens oorlijn en 

rest slechts de herinnering aan al die mooie 
binnenvaartsche en  

essimisten vinden dat alleen al het benoe-
men van verstorende ontwikkelingen zoals 
de kra te o  de arbeidsmarkt en het lage 
water  de sector schaadt. k ben een raso -
timist en weet een ding zeker  ook met deze 
bedreigingen kan de binnenvaart omgaan. 
Het zal soms ijn doen en voor veel indivi-
duele bedrijven erg lastig zijn. aar als er 
één sector is die al eeuwenlang voortdurend 
zijn grote aan assingsvermogen bewijst  
dan is het de scheepvaart wel. 

oedig voorwaarts en volle kracht vooruit!
ijne kerst en een alvast een mooi  

gewenst!

René Quist,
hoofdredacteur

PS: We horen graag wat u vindt van dit magazine.
Stuurt u vooral een mailtje of een app!
rene.quist@schuttevaer.nl / 06-14051010
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‘Volledig elek-
trisch varen is 
voor ons als 

ij nvarenden 
nog geen optie.’

Angelo (l) en Antoon 
Bosman. Foto’s René Quist.
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VADER EN ZOON n beweging blijven en sa enwerken blij t de kracht achter os an

  ĳ   vlaggenschip 
St. Antonius     

   
Door René Quist

et rood van de os an hi ing rou  is een bekende verschijning o  de vaar-
wegen. et a iliebedrij  van de broers ntoon en oland os an is de a gelo en 
jaren hard gegroeid. egenwoordig staat ngelo os an aan het roer. ngelo en zijn 
vader ntoon kijken terug, staan stil en blikken vooruit. 

E
igenlijk zou dit inter-
view alleen met Angelo 
Bosman zijn. Hij is sinds 
afgelo en jaar algemeen 
directeur van de Bos-
man hi ing rou  en 

vader Antoon zet geleidelijk sta en 
terug. ou het niet leuk zijn mijn va-
der er ook bij te vragen
Het succes van de Bosman hi ing 

rou  is ook nadrukkelijk het succes 
van vader Antoon  wil Angelo maar 
zeggen. n zo geschiedde. n ook 
van oland  de broer van mijn vader  
en eigenlijk van onze hele familie  
voegt hij er tijdens het ges rek aan 
toe.  
Wie in ges rek gaat met Antoon en 
zijn zoon Angelo  ziet twee heel ver-
schillende karakters. Antoon vult de 
ruimte met energie en verhalen  zoon 
Angelo is bedachtzamer. 
Wat ze samen gemeen hebben  als 
ondernemers  is dat ze bedrijven-
bouwers zijn en voortdurend kansen 
zien. 

Terugblik
erleden  heden en toekomst. en 
ortret over de Bosman hi ing 
rou  bestaat bijna uit drie delen. 

Antoon blik terug. Het was helemaal 
niet bedoeling dat ik zou gaan varen. 
k kon goed leren  atheneum en zou 

economie gaan studeren met een 
maatje. iteindelijk ben ik gesto t en 
toch gaan varen o  de t. Antonius.
Door toeval en inzicht van a 
Toon  Bosman de vader van Antoon 
en oland) rolde Antoon samen met 

zijn vader het containervervoer in. 
nze luiken konden niet o  tijd wor-

den geleverd  daardoor kwamen we 
in aanraking met containers. ater 
hebben we o  de tweede nieuwe t. 
Antonius een duwko  gezet en zijn 
we begonnen met duwbakken. en 
bak ervoor is veel meer werk  zeker 
destijds in de jaren  met die oude 
bakken. aar het betekent ook meer 
omzet. k vond het ook s annend  
ik was jong. o ging je wat e tra s 
verdienen.

Meer bakken
en derde schi  volgde. ater zijn we 

een dubbelschroefs containerschi  
gaan bouwen. et dezelfde afmeting  
maar met twee motoren. Daardoor 
kon je met meer bakken gaan varen. 
nmiddels hebben we  duwbak-

ken in beheer. iteindelijk ga je  door 
met duwbakken te varen  een betere 
omzet maken. We hebben moeilijke 
tijden gehad. aar o  den duur hou je 
toch wat resultaten over en kun je wat 
e tra investeren. r zal trouwens altijd 
een t. Antonius in onze vloot varen.

erder kijken
Antoon heeft ook altijd verder geke-
ken dan alleen de Bosman hi ing 

rou . en deur verdero  huist ni-
verse hi ing. Bosman is een van 
de aandeelhouders in deze tankre-
derij. Die rederij is min of meer bij 
toeval ontstaan. niverse hi ing 
is ontstaan vanuit een robleem. 
Wij hadden nog een aar sche en in 
bestelling en door de economische 

crisis van  was het ers ectief 
hiervoor niet best. We hebben toen 
de krachten gebundeld met een aan-
tal bevriende ondernemers die met 
dezelfde kwestie zaten. Dan gaan we 
ze toch zelf a bouwen en onder de 
noemer niverse hi ing e loite-
ren  was het idee. igenlijk hebben 
we van het robleem iets heel moois 
gemaakt. Dat is ook ondernemen.  

De familie
De familie Bosman was één van de pi-
oniers op het gebied van het versche-
pen van containers per binnenvaart-
schip. ij zijn al ruim  jaar actief 
in de binnenvaart en startten in  
met hun eerste eigen containerschip.
De vloot bestaat uit 5 containersche-
pen, 4 koppelverbanden, 23 contai-
nerduwbakken en medio 2 2  uit  
tankschepen. Deze schepen worden 
gekenmerkt door rode kleuren.
Doordat de oorspronkelijke vloot is 
uitgebreid met tankschepen is de 
naam van de overkoepelende orga-
nisatie veranderd naar Bosman Ship-
ping Group.
Het management van de organisa-
tie wordt verzorgd door een aan-
tal zeer bevlogen en enthousiaste 
teamplayers op kantoor. Zowel aan 
de wal als op de schepen draagt ie-
der zijn steentje bij aan het resultaat 
en wordt ook als zodanig gewaar-
deerd. et is net zoals in een sport-
team. ‘Het resultaat is het gevolg 
van de inzet van het complete team.  
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Probleemoplosser
De aan ak met niverse is zij n va
der ten voete uit  zegt Angelo. Als er 
een com licatie is  blij ft hij  niet lang 
denken in het robleem  maar is hij  al 
bezig met de de o lossing. Dus voor
uit zien dat er een knel unt aan zit 
te komen. Dan is het robleem er o  
dat moment niet meer  want er is al 
een o lossing. Dat heeft hij  ook met 
varen. Hij  was altij d bezig om ver 
vooruit te kij ken.
Antoon knikt en haakt in. Als ie
mand aan boord zich ver akt en 
schade maakt  dan leg ik niet de 
nadruk o  die schade. ee  zij n er 
gewonden  n zij n de o drachtgever 
en de verzekering gebeld  en ver
gissing met schade als gevolg kan de 
beste overkomen.
Want we hebben goede mensen aan 

boord. De mensen aan boord zij n het 
hart van de onderneming  zegt An
toon. Hij  is recies hetzelfde  terwij l 
hij  wij st naar zij n zoon.
Wat ons onderscheidt is  dat we 
graag met andere mensen samen
werken. We hebben com agnons o  
de sche en en com agnons die niet 
varen. n met die mensen maken we 
gezonde afs raken. Daarom hebben 
we misschien wat sneller sta en 
gemaakt  omdat je mensen o  de 
sche en hebt  die samen met jou wil
len knokken. Dat doen we niet met 
iedereen. lke keer kij ken we of er 
een goede match is.
Angelo is al sinds zij n e zeer nauw 
betrokken bij  het bedrij f. k nam hem 
overal mee naar toe. aar de bank  
com agnons  echt overal.
Training on the job. Toch was het 

niet altij d een uitgemaakte zaak dat 
Angelo aan het roer zou komen te 
staan. k zou Angelo nooit o  die 
stoel zetten als ik er niet van over
tuigd ben dat hij  het kan. Angelo is 
de verbeterde versie van mij zelf. r 
zitten ook karaktereigenscha en in 
van mij n fantastische vrouw ell  
die al vanaf het begin een belangrij k 
deel van de administratie verzorgd. 
Angelo heeft wat meer rust. k ben 
im ulsiever. ns bedrij f heeft een 
goede organisatie en het is ij n als 
iemand zoals Angelo het stokje over
neemt. eker nu we zo hard groeien. 

ok heeft hij  de gunfactor.  

Bosman-DNA
et de overdracht van Antoon naar 

Angelo als algemeen directeur blij ft 
volgens Antoon de rou  Bosman 

 n de stuurhut van een van de containersche en van os an.

venir is 1  eter lang, 1 , 0 eter 
breed en kan et  lagen 1  teu 
meenemen. Foto’s Twan Brummelkamp / 

Bosman Shipping Group

WS KERSTMAGAZINE 2022_Interview Bosman.indd   8 06-12-2022   13:39



D M  2 22 9

K
ER

ST
M

A
G

A
ZI

N
E 

20
22

gewaarborgd van een rima organi
satie  waarbij  letterlij k en  guurlij k 
het bekende D A wordt doorgege
ven. Dat geldt overigens ook voor 
de nautisch technische zaken  waar 
Antoon s broer oland verantwoor
delij k voor is en van lieverlee zij n 
kennis aan zij n zoon Antonie over
draagt  die ook o  termij n zij n stokje 
zal overnemen.

Leermeester
Angelo vult aan. Ben ik Antoon 

.  dat was een een vraag die mij  
bezighield. Toen heb ik heel bewust 
gekozen  ee  ik ben geen Antoon 

. . k kan alleen maar heel veel van 
hem leren en de ervaringen meene
men die hij  meegeeft. We overleggen 
alles samen  maar we zitten wel in 
een soort van transitie. De ervaring 

die mij n vader heeft  heb ik nog niet. 
k hoef ook geen Antoon .  te wor

den  maar ik leer nog steeds elke dag 
van hem. Dus wat dat betreft is het 
heel ij n om in deze eriode nog met 
elkaar te kunnen samenwerken. n 
behalve dat hij  mij n vader en com

agnon is  is hij  ook een vriend. We 
kij ken samen voetbal  gaan samen 
s orten en samen naar e enoord.
Toch is het de bedoeling dat Bosman 

hi ing rou  meer Angelo wordt 
dan Antoon. n dat is lastig voor 
hem. iet omdat het vervelend is  
maar hij  doet dit vanuit zij n hobb . 
Hij  is heel snel  hij  is druk   beweeg
lij k en daarom is het moeilij k voor 
hem om meer o  de achtergrond te 
doen. aar die transitie zit er wel 
aan te komen. Het is heel ij n om de 
komende eriode nog altij d iemand 

zoals mij n vader om advies te kun
nen vragen. Het is ook niet dat hij  
sto t. Dat wil hij  ook niet  maar dat 
ik steeds meer voorgesteld wordt of 
naar voren kom. Dat is wel bewust. 
Anders blij ft hij  altij d als eerste ge
beld worden. Als er iets is  moeten ze 
mij  hebben.

De toekomst
De binnenvaart is een rachtige 
sector voor de toekomst  ook ua 
vergroening  omdat het zoveel ca

aciteit heeft er eenheid. Dat moet 
het altij d winnen van andere trans

ortmodaliteiten. Afgelo en jaar zij n 
we met onze familie  mij n broers en 
zus met artners  naar de oors rong 
van de ij n gegaan. Toen hebben we 
boven o  bergen gestaan. Boveno  
een berg kij k je o  de ij n en dan kij k 

et hart van onze onder
neming zit aan boord

Antoon Bosman.
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normecmts.com  |  +31 (0)73 644 33 32
Improve Quality. Reduce Risk. 

Normec MTS: Uw one-stop-partner 
voor het testen van scrubber-, 
balast- en drinkwater

Maritime Testing Services 
In de dynamische maritieme industrie veranderen 

regels en wetgeving regelmatig. Natuurlijk wilt u 

dat uw scrubber-, ballast- en drinkwater aan boord 

veilig en compliant zijn, maar u wilt zich geen zorgen 

maken over de nationale en internationale wetten 

en regelgeving. Dit is waar Normec Maritime Testing 

Services (MTS) u ondersteunt met elke waterkwaliteit 

gerelateerde vraag.

Wat kunnen wij voor u doen?
Normec MTS maakt het watertestproces zeer 

eenvoudig en duidelijk, maar altijd betrouwbaar en in 

overeenstemming met de normen van de IMO, WHO 

en VGP. Met onze gebruiksvriendelijke sample kits en 

slimme digitale oplossingen, worden tijd noch moeite 

verspild tijdens het testen van uw water.

Oplossingen op maat 
�  Eigen oplossingen voor het testen van  

scrubber-, ballast- en drinkwater

�  Korte communicatielijnen zorgen voor  

snelle en efficiënte oplossingen

�  Samen vinden we manieren om uw werk  

beter, veiliger en efficiënter te maken

Kies voor Normec MTS
�  Wij staan steeds tot uw dienst, ook na de 

rapportage van de laboratoriumanalyses

�  Met onze flexibele instelling houden we 

uw behoeften en wensen in gedachten

�  Wij leggen ons toe op onze business, 

zodat u zich geheel kunt toeleggen op  

die van u. Altijd en overal.
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je 10, 20 kilometer weg en dan zie je 
soms maar een paar schepen varen. 

ijn broer  ouis Bosman  bevrach-
ter bij nterrijn  zei  r is geen schi  
te krijgen met dat lage water.

k zeg  Je moet eens kijken. Het as-
falt staat klem vol en wij kunnen nog 
twee  drie keer zoveel sche en kwijt 

ua ca aciteit o  het water. Dus als 
er meer vervoerd kan en moet wor-
den, dan kan dat heel goed over het 
water. We hebben ook lannen voor 
een nieuw containerschi  waar-
bij zoveel mogelijk wordt gekeken 
naar de mogelijkheid voor het varen 
met laagwater en milieuvriendelijke 
voortstuwing. Dus de toekomst  die 
is prachtig.’
Dan is het tijd voor Antoon om naar 
een andere afs raak te gaan. De s m-
boliek is treffend  want Angelo ver-
volgt het ges rek met zijn visie o  de 
toekomst van de binnenvaart. Het 

ersoneelstekort is een blijvend the-
ma in de binnenvaart. Daarom gaan 
we in zee met hi ing Technolog  

en eafar. k geloof in die conce -
ten. en aar jaar geleden nog niet  
maar als we mensen naar Mars en 
de maan kunnen sturen  kunnen we 
toch ook sche en o  afstand bestu-
ren  Waarom zouden wij als binnen-
vaart zo eigenwijs zijn om te zeggen 
dat het niet werkt. Je kunt mensen 
sneller opleiden, het varen kan mak-
kelijker worden en de vraag naar 
kapiteins kan zo deels worden inge-
vuld. We moeten vertrouwen hebben 
in deze ontwikkelingen. De erso-
nen aan boord zijn ons alles waard. 
Dit laatste staat centraal binnen ons 
bedrijf.

aast bovengenoemde investerin-
gen  investeren wij ook veel in de 
opleiding van aspirant schippers die 
in o leiding zijn voor de functie van 
ka itein. o organiseren wij jaarlijks 
trainingen o  de simulatoren bij im-
wave te Barendrecht. Daarnaast kun-
nen de leerlingen van ons verwach-
ten dat zij de juiste o leiding aan 
boord krijgen.

arti lier blij t belangrijk
De groei van Bosman hi ing 

rou  ast in atroon waarbij ar-
ticuliere schi ers in korte tijd uit-
groeien tot rederijen. Je ziet dat ook 
bijvoorbeeld bij De man en Dari  
maar ook de articulier met n 
schi  blijft belangrijk. nze ervaring 
is dat onze business artners het als 
zeer rettig ervaren wanneer er n 
aans reek unt is voor meerdere 
sche en. ndanks de groei binnen 
het bedrijf willen we de lijntjes kort 
houden met de collega s en bedrijven. 
Het familiegevoel roberen we intact 
te houden.
De binnenvaart moet meebewe-
gen met de maatscha ij  maar die 
vergroening sloeg wel door. Fossiele 
brandstof blijft echt nog lang nodig. 

ok met fossiele brandstof kun je 
heel schoon en innovatief varen. 

tage  is hier een voorbeeld van  
maar we kijken verder. We zijn nu 
een nieuw containerschi  aan het 
bouwen   bij  meter. We 
kijken of we daarin ruimte kunnen 
vrijhouden voor een waterstoftank. 
We gaan nu nog niet investeren in 
waterstof. Bij ons als binnenvaar-
tondernemer staat heel wat op spel. 
Het is lastig om de juiste beslissin-
gen te nemen wat betreft de inno-
vatie. Als je kijkt naar de toekomst 
hoort daar vergroening bij. Bosman 

hi ing rou  kijkt ook naar deze 
ontwikkelingen en mogelijkheden. 
Tegelijkertijd zien we dat de gehele 
sector vooraan loo t o  het gebied 
van innovatie. Daar mogen wij trots 
o  zijn.

nze containersche en nemen heel 
veel containers tegelijk mee. Hoe 
schoon wil je het hebben  olledig 
elektrisch varen is voor ons als ijn-
varenden nog geen o tie. k zie dat 
ook nog niet zo snel gebeuren. Als er 
een bestendige technologie is  willen 
we daar zeker wel naar kijken.

Het vlaggen-
schip van 
Bosman 
Shipping 
Group. 
Foto Twan 

Brummelkamp 

/ Bosman Ship-

ping Group

‘Ben ik Antoon 2.0?, dat 
was een een vraag die mij 
bezighield.’

Angelo Bosman.
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Jaaroverzicht  2022
JANUARI

7 JANUARI oninklijke Binnenvaart ederland wordt gekozen 
door leden van oninklijke B chuttevaer B ) en het Cen
traal Bureau voor de ijn  en Binnenvaart CB B) als naam van 
de fusie brancheorganisatie. 

7 JANUARI ark Harbers D) wordt benoemd tot minister van 
nfrastructuur en Waterstaat in kabinet utte . n kabinet 
utte  was hij staatssecretaris van Asiel en igratie. ivian

ne Heijnen CDA) wordt staatssecretaris van nfrastructuur en 
Waterstaat. inds  was ze wethouder economie  arbeids
markt en wonen voor het CDA in aastricht. 

12 JANUARI u er
jacht alactica 
komt in Harlin
gen aan na dagen 
van wachten. 

alactica aste 
eerder niet onder 
de s oorbrug bij 
Den Bosch door 
hoogwater. 

14 JANUARI ederij roon komt grotendeels in handen van ban
ken. roon  een van de grootste rederijen van ederland  heeft 
zoveel schulden dat het bedrijf steeds lastiger aan haar ver

lichtingen kan voldoen. n ruil voor een meerderheidsbelang in 
roon stre en de banken  miljoen dollar aan schulden weg.

21 JANUARI Het ministerie van nfrastructuur en Waterstaat 
slaagt er niet in de nieuwe uro ese richtlijn Beroe skwali
caties Binnenvaart o  tijd te im lementeren in ederlandse 
wetgeving. 

28 JANUARI ensenDriessen hi building tra t  af met de 
bouw van tien semi autonome sche en met eafar technologie  
de iver Drones. De sche en worden uitgerust met een h bride 
voortstuwing. 

28 JANUARI n dezelfde week wordt duidelijk dat de subsidie ot 
 voor tage motoren binnen de kortste keren leeg was. 

Aanmeldingen konden gedaan worden vanaf  uur midder
nacht o  oud en nieuw. Dit jaar kon de binnenvaart in eerste 
instantie  miljoen euro subsidie verdelen.

31 JANUARI Het 
vrachtschi  Julietta 
D komt in aanva
ring met de echora 

tar bij muiden  
nadat het anker 
van de Julietta D is 
gaan krabben in de 
noordwesterstorm 
Corrie. De ko i
ge bemanning moet 
met een heliko ter 
van boord worden 
gehaald  het schi  
raakte o  drift.

FEBRUARI 

4 FEBRUARI De otterdamse oningshavenbrug  De Hef  wordt 
wereldnieuws doordat de monumentale brug misschien tijdelijk 
moet worden weggehaald om een su erjacht dat bij ceanco in 
Alblasserdam wordt gebouwd. Het gigantische zeiljacht van de 
rijkste man o  aarde  Jeff Bezos  moet onder de brug door naar 
zee. 

11 FEBRUARI itkoo regeling nodig voor kleine sche en  dat is 
begin dit jaar de mening van de nieuwe directeur mobiliteit en 
trans ort bij de abobank  Henr  teenbergen. Hij gaat o  zoek 
naar o lossingen voor eigenaren van kleine binnenvaartsche

en. n dit segment zitten we met onrendabele sche en.

18 FEBRUARI it een onderzoek van ntergo  in o dracht van u
ro ese binnenvaartbrancheorganisaties  blijkt dat bijna alle aan
varingen in de binnenvaart zijn terug te voeren o  gebrekkige 
communicatie en matig vakmanscha . Daarom moet er zo snel 
mogelijk een nautische taal worden ingevoerd en dient beman
ning beter te worden o geleid. ok moet er veel meer aandacht 
zijn voor eriodieke bijscholing. 

18 FEBRUARI Het havengeld in e el steeg  januari naar  
eurocent er ton laadvermogen  een verhoging van maar liefst 

. Door de o hef die dat veroorzaakte wordt ontdekt dat een 
fout was gemaakt. Het wordt bijgesteld naar  eurocent er 
ton. 

22 FEBRUARI eafar 
wil het o  afstand 
besturen van binnen
vaartsche en snel 
uitbreiden naar e
derland en Duitsland. 
Dat blijkt tijdens 
de o ening van de 
gloednieuwe bedie
ningscentrale van het 
bedrijf in Antwer en. 

23 FEBRUARI Het ministerie van nfrastructuur en Waterstaat 
heeft gedeeltelijk de uro ese richtlijn Beroe skwali caties 
Binnenvaart ge m lementeerd. oor de schi ers is nu alles 
aange ast naar de uro ese richtlijn  maar voor andere dekbe
manning is slechts een deel van de nieuwe richtlijn ingegaan. 

erwacht wordt dat de volledige regeling in de tweede helft van 
dit jaar in werking gaat.

25 FEBRUARI De verenigde uro ese binnenvaartorganisaties in 
Brussel vragen de  voorlo ig af te zien van belastinghe ng 
o  gasolie voor de binnenvaart. e vrezen dat hogere kosten lei
den tot ladingverlies.

MAART 

4 MAART ookbediening  vallende etsers en aanvaringen  een 
gree  uit de roblemen met centrale brugbediening in Amster
dam. De brugwachters keren daarom in het voorjaar terug o  
een groot aantal Amsterdamse bruggen en sluizen.

11 MAART De strafmaatregelen die de uro ese nie en eder
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Jaaroverzicht  2022

APRIL

8 APRIL De binnenvaart moet sneller vergroenen. Als dat niet 
gebeurt  verschuift lading naar weg en s oor. Dat uit de Centrale 

Jaar vol nieuwe waterstofprojecten 
in maritieme sector

Commissie voor de ijnvaart CC ). De energietransitie is een 
cruciale uitdaging.  

8 APRIL De Britse autoriteiten hebben begin a ril o nieuw een 
veerboot van  erries aan de ketting gelegd. Het gaat om de 

ride of ent  een veerboot die normaal ges roken tussen Do
ver en Calais vaart. Dat gebeurde na controles of het schi  wel 
veilig kon gaan varen met een nieuwe crew. 

14 APRIL Het binnen
vaartschi  ar

rethe ka seisde 
o  de ieuwe Wa
terweg  vlakbij de 

aes lantkering. en 
grote hekgolf van 
twee zeesche en 
gooide het schi  in 
een fractie onder
steboven. Bij het 
ongeluk liet stuur
man Wilco de root 
het leven. a itein ees ost moest uit het water worden gered. 
Het schi  van  meter maakte een reis van de aasvlakte 
naar de Waalhaven voor henus toen het ka seisde.

14 APRIL ero mission ervices ) krijgt  miljoen euro uit 
het ationaal roeifonds. et dat geld gaat het bedrijf  bekend 
van de batterijcontainers en de Al henaar  nog  batterijcon
tainers   o laadstations en  ge lektri ceerde binnenvaart
sche en ontwikkelen.

15 APRIL Bunkerstations kam en momenteel met een kra e 
voorraad gasolie  zo bevestigen diverse bunkerbedrijven. aar 
de diesel is niet o  het is een logistiek robleem  zegt rik 

looster  directeur van de ereniging ederlands etroleum 
ndustrie. 

15 APRIL otterdam en andere uro ese havens bes reken me
dio a ril of ze ussische sche en de toegang gaan verbieden  
behalve voor essenti le goederen.

29 APRIL oninklijke Binnenvaart ederland B )  ontstaan 
uit de fusie van B chuttevaer en CB B  kiest voor huisves
ting in wijndrecht. ok het ertise  en nnovatieCentrum 
Binnenvaart CB)  Bureau oorlichting Binnenvaart B B) en 
Bureau Telematica Binnenvaart BTB) verhuizen na de zomer 
naar wijndrecht.

MEI 

6 MEI De gevolgen van de economische sancties tegen usland 
zorgen ervoor dat Heesen achts dreigt om te vallen. ether
lands aritime Technolog  T)  de branchevereniging van 
de schee sbouwers  houdt het ministerie van conomische 

aken en limaat voortdurend o  de hoogte van de gevolgen 
van de sancties voor de schee sbouw. We zijn niet actief aan 
het roberen om sancties te dwarsbomen  zegt rik alver
da  woordvoerder van T weten. n de sector is veel be
gri  voor de sancties  hoewel ze natuurlijk wel ijn doen.  De 
branchevereniging hoo t wel dat de schee sbouwers worden 
gecom enseerd.

land hebben ingesteld tegen usland raken de schee sbouw
sector flink. usland begint eind februari aan een invasie van 

ekra ne. o n  ederlandse bedrijven in de schee sbouw 
zijn actief in usland. Damen hi ards sto t de levering van 
sche en aan usland volledig.

11 MAART ok aan boord is de oorlog niet ver weg. ncidenten 
worden begin maart niet of nauwelijks gera orteerd. aar on
rust is er wel. ekra ners willen naar huis en voor ussen die 
dat willen gaan de grenzen steeds verder dicht. Het geeft reders 
ko zorgen.

11 MAART n de otterdamse haven staan medio maart nog zo n 
 containers o  de kade die bestemd zijn voor usland. De 

containers mogen nog niet door vanwege de sancties die tegen 
usland en Wit usland zijn ingesteld.

13 MAART Het  meter lange containerschi  ver orward 
loo t vast bij het verlaten van de haven van Baltimore. it
eindelijk blijft het schi  weken vastzitten  in de modder bij de 
Chesa eake Ba . et als de ver iven vaart de ver orward 
voor rederij vergreen.

17 MAART De Britse veerbootmaatscha ij  erries ontslaat 
met onmiddellijke ingang  medewerkers.  andere er
soneelsleden kunnen wel in dienst blijven  mits er een o lossing 
wordt gevonden. De bemanning is volgens de vakbonden via 

oom ontslagen.  stelt dat vorig jaar een verlies van  
miljoen ond werd geleden  omgerekend zo n  miljoen euro.

23 MAART a het o blazen van een wand van de iddensluis 
van het sluizencom le  in Terneuzen zijn er ongeveer  scha
demeldingen binnengekomen. De westelijke wand van de oude 

iddensluis werd met e losieven o geblazen  maar dat lever
de veel meer hinder o  voor de omgeving dan verwacht.

25 MAART De wachttijd voor een nieuw vaarbewijs bij het CB  is 
o gelo en tot soms wel zes weken. chi ers maken zich daar 
zorgen over. Tijdige vervanging is noodzakelijk om hun beroe  
te blijven beoefenen.

30 MAART inister ark Harbers van nfrastructuur en Water
staat geeft het startschot voor de bouw van het eerste eder
landse nieuwbouw droge ladingschi  dat o  groene waterstof 
gaat varen. Dit meterschi  de Antonie van schi er Harm 

enten  gaat vanaf medio  zout vervoeren voor chemie
concern obian.
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JULI

1 JULI Het kabinet roe t de energiecrisis uit en staat toe dat de 
kolencentrales de komende tijd weer vol worden ingezet voor 
elektriciteitso wekking. Dit om de gascentrales te s aren en de 
aardgasvoorraden voor komende winter aan te vullen. De bin

11 MEI inister ark Harbers van nfrastructuur en Water
staat zegt dat er in  een de nitief verbod komt o  varend 
ontgassen. 

11 MEI Tijdens een bijeenkomst in roningen worden de de ni
tieve lannen bekendgemaakt voor de errit rolbrug  de mi
nimale doorvaarthoogte gaat van  meter naar  meter. n 
geo end gaat de laagste brug in de hoofdvaarweg emmer Delf
zijl van  naar  meter. aar voor het zover is  is het zeker 

.

13 MEI De onduidelijkheid rondom de nieuwe beroe skwali ca
ties zorgt ervoor dat de Centrale Commissie voor de ijnvaart 
CC ) haar lidstaten o roe t om voorlo ig geen boetes uit te 

schrijven aan bemanningen o  binnenvaartsche en o  de ijn 
als zij kwali catiecerti caten  dienstboekjes en of vaartijden
boeken overleggen.

19 MEI Het oude o leidingsschi  rinses Beatri  is tijdens ari
time ndustr  door Concordia Damen overgedragen aan ereni
ging De Binnenvaart. De vereniging heeft het schi  in bruikleen 
gekregen en geeft het een lekje in de haven van het Binnen
vaartmuseum in Dordrecht.

20 MEI Tankerrederij efo in Hamburg investeert  miljoen 
euro in uitbreiding en vergroening van zowel de binnenvaart  
als zeegaande vloot. Het gaat in totaal om de bouw van  nieu
we sche en en de aankoo  van  jonge sche en.

27 MEI Bij een ongeluk o  een charterschi  vallen een dode en 
een zwaargewonde. eilschi  Wilhelmina was net vertrokken 
uit Terschelling toen een van de gieken van de tweemastkli er 
loskwam. Het schi  was tijdelijk in beslag genomen.

30 MEI rojectontwikkelaar Wim Beelen krijgt gelijk in de strijd 
die hij voert met de gemeente Amsterdam over de wacht laat
sen voor kegelsche en in de AD haven. n verband met zijn 

lannen voor een su erjacht werf wil Beelen de kegel laat
sen weg hebben. orige week won hij bij de Amsterdamse be
stuursrechter een zaak die hij hierover tegen de gemeente had 
aanges annen.

JUNI

2 JUNI De nieuw
ste toevoeging aan 
de an ord vloot  
de slee ho er
zuiger o  Ariane  
meert aan bij de 
Wilhelminakade 
in otterdam. a

itein Jort de Jong 
haalde haar vier 
weken geleden o  
in man. Het is het 
eerste baggerschi  
van an ord dat 
o   vaart.

3 JUNI ingoot viert jarig bestaan bestaan en doo t mts 
horc s in Antwer en.

9 JUNI aritime nnovation latform wordt gehouden in Dor
drecht. Honderden bezoekers en groot enthousiasme. H uel 
wint de eerste aritime nnovation latform Award voor wa
terstof oeder. De itch van Hans te ie e werd door de bezoe
kers van het aritime nnovation latform  in het ner
giehuis verkozen boven de concurrentie. 

10 JUNI Binnenvaartco eratie C is o  zoek naar een vloot 
van    sche en voor het vervoer van suikerbieten tussen 

aastricht en udenbosch. orig jaar voeren o  dat traject acht 
sche en voor Cosun Beet Com an .

10 JUNI De ederlandse kottervloot kan fluiten naar brandstof
com ensatie. en trage aan ak van de beloofde saneringsrege
ling maakt het voor de vissers nog e tra moeilijk.

22 JUNI m solidariteit te betuigen met de boeren bij hun mas
sale rotest o  de eluwe  koerst de sselmeerkotter  
naar de etelbrug. Aan boord hingen s andoeken en ontstaken 
o varenden fakkels. De actie was echter van korte duur  want 
de water olitie gree  in. Twee dagen later werd de bemanning 
vrijgelaten. 
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Jaaroverzicht  2022 Suikerbietencampagne groot succes 
en inspireert andere projecten

voor de Tall hi s aces. e trekken naar schatting meer dan 
.  bezoekers naar de riese zeehaven.

 20 JULI nieuw worden er te hoge waardes fos negas geme
ten aan boord van binnenvaartsche en. De sche en Weslie en 
Da a laadden in de Coenhaven een artij ma s uit ekra ne bij 

eterson. De Weslie was al vertrokken en de Da a was half gela
den als de ac meter afgaat.

21 JULI De oostkolk van sluis Weurt wordt gesloten als gevolg 
van laagwater. Het levert de schee vaart vertraging o  en al 
helemaal wanneer sluis rave o  de omvaarroute ook in storing 
schiet.

22 JULI Brancheorganisatie oninklijke Binnenvaart ederland 
B ) maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van schee s

ruimte voor containers en droge lading. eel schee sruim
te gaat o  aan kolen of het vervoer van ekra ens graan. Dat 
zorgt  naast sterke rijsstijgingen  voor toenemende kra te in 
schee sca aciteit. 

28 JULI De sche en Weslie en Da a zijn fos ne gasvrij en mogen 
hun weg vervolgen. 

AUGUSTUS

1 AUGUSTUS De uro ese Commissie keurt de saneringsregeling 
visserij goed. Deze regeling voor vissers die geen toekomst meer 
zien in hun vakgebied wordt van  se tember tot en met  
november  o engesteld. Hiervoor is een budget van  
miljoen euro beschikbaar  a komstig van de Bre it Adjustment 

eserve.

2 AUGUSTUS cher e ogen o  de redactie weten het nieuwe 
su erjacht van Jeff Bezos te vinden tijdens het trans ort door 

otterdam. roject  zou  vanwege de hoge masten  niet 
onder De Hef door kunnen. Het schi  heeft zonder masten een 
andere route gekozen en ligt nu bij schee swerf reen ort in de 

otterdamse emhaven.

12 AUGUSTUS De 
ver Alot  het 

grootste con
tainerschi  ter 
wereld met een 
ca aciteit van 

.  teu  komt 
aan in de Ama
zonehaven van 

otterdam.

nenvaart moet de komende tijd weer meer kolen naar de cen
trales vervoeren.

1 JULI inister taghouwer van andbouw atuurbeheer en 
oedselkwaliteit brengt een bezoek aan rk. r zijn s eculaties 

en geruchten dat hij de visserij toch tegemoet zal komen met 
een brandstof rijscom ensatie. 

1 JULI De osen Werft in mden  eerder ordseewerke  gaat fail
liet. Het uitblijven van een order voor de bouw van zes krui
lijncoasters van  dwt wordt als oorzaak genoemd. 

4 JULI auwersoog  Den Helder  Harlingen  muiden en lissin
gen worden overvallen door een onaangekondigde rotestactie 
van vissers. e blokkeren met meer dan  kotters enige tijd ha
ventoegangen om aandacht te vragen voor hun noden. 

4 JULI n n kla  kende het hele land het gehucht aarkeuken  
hemelsbreed zo n  kilometer van roningen verwijderd. De 
brug in het dor  wordt geblokkeerd door de trekkers van rotes
terende boeren. eer dan  uur kan de schee vaart niet langs 
de brug o  het belangrijke an tarkenborghkanaal. 

8 JULI inister ark Harbers stelt de bijmengver lichting van 
biobrandstoffen in de binnenvaart o nieuw uit. De invoering 
werd eerder al doorgeschoven naar  januari  maar wordt 
nu mogelijk as  januari .

20 JULI en vloot van  grote zeilsche en trekt naar Harlingen 
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Jaaroverzicht  2022

OKTOBER

1 OKTOBER Het ministerie van nfrastructuur en Waterstaat 
enW) maakt o nieuw  miljoen euro beschikbaar voor ver

groening van dieselmotoren naar een tage  of elektrische 
voortstuwing. en tweede wijzigingsregeling is in voorbereiding  
waardoor de subsidie ot in  zal worden vergroot  laat hoofd 
binnenvaart en vaarwegen icole van der man weten.

3 OKTOBER Het  jaar oude oninklijke Dirkzwager is overge
nomen door uitgeverij ro edia rou . Daarmee is een door
start van de aassluisse maritieme dienstverlener een feit. ro

edia is uitgever van onder andere chuttevaer.

3 OKTOBER De ederlandse kottervissers hebben over de eerste 
acht maanden van  een verlies van naar schatting  tot 

 miljoen euro geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Wagenin
gen niversit   esearch W ). eel kotters lagen dit jaar al 
langere tijd stil vanwege hogere brandsto kosten en de sane
ringsregeling voor de visserij.

3 OKTOBER ud artijvoorzitter van de Christen nie iet Ade
ma wordt de nieuwe minister van andbouw atuur en oed
selkwaliteit. Hij volgt Henk taghouwer o  die begin se tember 
o sta te. nder zijn ortefeuille valt ook de visserij.

18 AUGUSTUS ijn bereikt laagste waterstand ooit

21 AUGUSTUS Het schi ersinternaat De eer aal in Ca elle aan 
den ssel sluit na meer dan  jaar zijn deuren. Het is volgens 

tichting eander nancieel meer mogelijk om de juiste o vang 
te bieden aan schi erskinderen o  de locatie in Ca elle aan 
den ssel.

25 AUGUSTUS oning Willem Ale ander legt een werkbezoek af 
aan locaties o  de oordzee waar met energie uit zon en wind 
aan waterstof roductie wordt gewerkt.

29 AUGUSTUS De bulker   zinkt deels voor de kust van i
braltar  na een aanvaring met de tanker Adam . Het 
schi  looit en lekt olie. 

31 AUGUSTUS  charterschi  de isico vindt een fataal ongeluk 
laats. De giek breekt en raakt een jarige Haagse scholiere. 

Het is het tweede dodelijke ongeluk in een jaar.

SEPTEMBER

1 SEPTEMBER De westkolk van sluis Weurt is weer beschikbaar 
voor de schee vaart. De kolk wordt be erkt in gebruik geno
men  vanuit voorzichtigheid. De oostkolk blijft door laagwater 
en onderhoud nog gestremd.

2 SEPTEMBER De Wereldhavendagen vinden traditiegetrouw 
laats in otterdam. Concerten  s ectaculaire demonstraties  

o en dagen  worksho s en maar liefst  e cursies  ieder jaar 
akt de haven van otterdam flink uit. 

2 SEPTEMBER uro arlementari r Caroline agtegaal D) 
doo t het nieuwe  futuristische o leidingsschi  Ab nitio van 
het chee vaart en Trans ort College TC) in otterdam. Het 

 meter lange schi  vervangt de twee rinsesjes . 

9 SEPTEMBER Het onder de ederlandse vlag varende vracht
schi  Helge is in roblemen geraakt voor de kust van het Deen
se eiland Jutland. Het schi  kwam in aanvaring met de Wild 
Cosmos en maakte water. De zeven o varenden zijn veilig van 
boord gehaald. 

13 SEPTEMBER Het schi  un ise levert  casco s voor schee s
bouwer ensenDriessen af in de haven van otterdam.

13 SEPTEMBER Het e schi  van de bietencam agne verlaat Te el. 

15 SEPTEMBER Allseas eigenaar en resident dward Heerema 
sto t na vier decennia aan het roer van zijn offshore bedrijf. 

ijn oudste zoon ieter zal de rol van resident van de Allseas 
rou  overnemen. 

15 SEPTEMBER Het chee smotoren vent vindt laats in Thea
ter Cascade in Hendrik do Ambacht.

15 SEPTEMBER De ns ectie eefomgeving en Trans ort T) 
legt  zeilchartersche en aan de ketting vanwege het ontbre
ken van geldige a ieren.

16 SEPTEMBER De bouw van het nieuwe even ceans imula
torcentrum van het arin in Wageningen begint. inister Adri
aansens van conomische aken en limaat zette het roces in 
gang. Begin  moet het centrum klaar zijn.

20 SEPTEMBER  rinsjesdag wordt bekendgemaakt dat er  
miljoen euro gaat naar onderhoud en vernieuwing van vaarwe
gen   miljoen meer dan het jaar ervoor.

23 SEPTEMBER Het eerste schi  van de bietencam agne verlaat 
aastricht. Cosun Beet Com an  heeft de samenwerking met 

binnenvaartco eratie C uitgebreid. Dit jaar gaan  bin
nenvaartsche en samen meer dan .  ton bieten vervoe
ren van aastricht naar de suikerfabriek in Dinteloord.

27 SEPTEMBER otterdam maakt bekend dat het een nieuwe 
brug over de ieuwe aas krijgt. Die o tie heeft de voorkeur 
van het college van Burgemeester en wethouders. 

30 SEPTEMBER De rovincie riesland overweegt een fonds in 
te stellen voor de nanciering van de nieuwe sluis ornwerder
zand in de Afsluitdijk. Het bedrijfsleven moet  miljoen euro 
bijdragen  maar om voortgang te maken is de rovincie bereid 
dat bedrag voor te schieten.
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Jaaroverzicht  2022 Wadden geschokt door ongeluk 
tussen snelboot en watertaxi

4 OKTOBER Binnenvaartrederij De rave Antver ia verkort zijn 
naam tot D A hi ing.

4 OKTOBER De lei nir van Heerema vestigt een nieuw wereldre
cord. Het kraanschi  tilt een .  ton wegende bovenbouw van 
een offshore latform. Het is de zwaarste kraanlift ooit o  zee uit
gevoerd en gebeurde in het T ra veld voor de Deense kust.

4 OKTOBER De schee slift in het der Havelkanaal bij ieder
now is na een bouwtijd van  jaar geo end. De belangrijke 

schakel in het ost Duitse vaarwegennet is nu geschikt voor 
metersche en.

11 OKTOBER oning Willem Ale ander en koningin ima 
beginnen aan hun staatsbezoek aan weden. Het weeds e
derlandse consortium aab Damen aast tijdens het driedaag
se bezoek van het konings aar o  de order van vier nieuwe 

onderzeeboten voor de oninklijke arine. cieel staan de 
onderzeeboten niet o  het rogramma  maar o  de achtergrond 
gebeurt veel. 

15 OKTOBER Het vlaggenschi  otterdam van de Holland Ameri
ca ine verlaat de haven van otterdam voor een trans Atlanti
sche oversteek naar ew ork. Het is dan recies  jaar gele
den dat het eerste assagiersschi  van de rederij naar Amerika 
vertrok.

21 OKTOBER  de Waddenzee vindt een aanvaring laats tus
sen de snelboot Tiger en de waterta i tormlo er. De torm
lo er zinkt. ier mensen overlijden bij de aanvaring  waarvan 
twee eerst vermist raken in het water. De ene vermiste wordt 
uiteindelijk teruggevonden  het lichaam van de vermiste ja
rige is bij schrijven van dit jaaroverzicht nog niet gevonden. De 
zoektocht is inmiddels gestaakt.

22 OKTOBER Adri iereveld wint de chuttevaer 
otoren uiz wisseltroffee

26 OKTOBER De Duitse regering stemt in met de deelname van 
het Chinese staatsbedrijf Cosco hi ing ort imited in de 
Tollerort containerterminal in Hamburg.

31 OKTOBER nvesteringsmaatscha ij arendael van rojectont
wikkelaar Wim Beelen neemt schee sslo erij Decom Amster
dam over. Het is een sta  vooruit o  weg naar de realisatie van 
de Dutch u er acht Tech Cam us die Beelen o  het AD ter
rein wil vestigen.

NOVEMBER 

7 NOVEMBER chee sbouwer ommer Damen ontvangt de i
fetime Achievement Award o  het aritime Awards ala in 

otterdam. 

7 NOVEMBER  datzelfde worden ook andere belangrijke mari
tieme rijzen verdeeld. u erjacht iva van eadshi  o

al van ent wint de T  chi  van het Jaar rijs. askia 
Alberts wint de an Hengel engler Award met nmanned 
Di ing onar Boat. De aritime nnovation Award gaat naar 
Corrosion met de C Cooler. irsten dendaal wint de ari
time Designer Award met de toe assing van com uter science 
technieken.

11 NOVEMBER Damen 
hi ards breidt zijn 

werf in orinchem 
uit met e tra re a
ratiefaciliteiten en 
een sche enlift. De 
voorbereidingen be
ginnen binnenkort en 
de werkzaamheden 
moeten eind  
klaar zijn. De werf in 
Hardin veld ies
sendam wordt in de 
tussentijd afgestoten.

12 NOVEMBER ede
uteerde Jeanette Baljeu van uid Holland reikt het ste 
reen Award certi caat uit aan de Ab nitio. 

18 NOVEMBER De kans dat otterdam een derde stadsbrug krijgt 
over de ieuwe aas groeit fors. De ijksoverheid wil ruim 

 miljoen mee betalen aan de nieuwe oeververbinding. Dat is 
te lezen in de T . 

30 NOVEMBER Alleen als de binnenvaart massaal oversta t o  
biobrandstoffen kan de vereiste uitstootvermindering worden 
behaald. et alleen batterij  of waterstofsche en is het onmo
gelijk om in  de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat 
schrijft minister ark Harbers in zijn amerbrief Toekomst 
Binnenvaart. 

DECEMBER

1 DECEMBER chuttevaer organiseert het mart hi ing vent. 

1 DECEMBER  het congres maken het Belgische eafar en het 
ederlandse hi ing Technolog  T) bekend dat ze samen 

gaan testen met lokale autonome s stemen in ederland. Dat 
gebeurt o  de rogres van de Bosman hi ing rou . Het 
schi  gaat in het eerste kwartaal van volgend jaar testen.
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Door René Quist

chuttevaer schrij t zeven dagen er week over 
de aritie e wereld. n dece ber aakt de 
redactie van chuttevaer de balans o . ie viel 
dit jaar o , wie was vaak in het nieuws, o wel wie 
waren de aritie e boegbeelden van 0 . 

Kommer Damen
Nederland heeft één scheepsmagnaat en dat is Kommer 
Damen. De naamgever van het immer uitdijende schee s-
bouwconcern Damen is weliswaar formeel geen CEO meer, 
maar onderschat zijn invloed binnen het familiebedrijf 
niet. oor zijn decennialange inzet voor de ederlandse 
schee sbouwsector werd hij begin november ge erd met 
een life time achievement award op het Maritime Awards 
gala.
Wie Damen zag o  de onaco acht how of bij het gala  
zag be aald geen man die aan het einde van zijn loo baan 
is beland, eerder iemand die zich verkiesbaar gaat stellen 
voor het presidentschap van een groot en machtig land.

Annet Koster
De directeur van de Konink-
lijke ereniging ederlandse 
Reders (KVNR) werd in 2021 
nog uitgeroepen tot Haven-
vrouw van het jaar. Zowel 
voor als achter de schermen 
is Annet Koster bezig met 
een vernieuwingsslag bij de 
redersvereniging. De KVNR 
mengt zich actief in tal van 

In 2023 moet Hoevenaars laten 
zien dat ZES de beloftes kan 
inlossen

WIE VIEL ER OP?

Maritieme boegbeelden
discussies. n oster is letterlijk overal. n de media en o  
bijna elke relevante netwerkbijeenkomst. et succes  want 
de  is weer een artij die het maritieme belang van 
ons land benadrukt.

Leny van Toorenburg
Ze was niet weg te slaan uit de media. Overal verkondigde 
nautisch adviseur en  van Toorenburg van oninklijke 
Binnenvaart Nederland (KBN) dat het aanhoudende laag-
water deze zomer echt geen onoverkomelijk roblemen 
opleverde voor 
de binnenvaart. 
Van Toorenburg 
mag dan een 
oudgediende zijn 
in de binnen-
vaart, ze bleef 
op elke zender 
optimistisch 
verkondigen dat 
de Nederland-
se binnenvaart 
vakbekwaam 
is en met grote 
stuurmanskunst 
door de wate-
ren in binnen- 
en buitenland koerste. n de binnenvaart zouden nog veel 
meer mensen moeten opstaan om te vertellen hoe mooi en 
relevant de sector is.

Raymon Berkhout & Vrienden van de Binnenvaart
Het altijd bezige baas-
je van de Nederland-
se binnenvaart. n het 
dagelijkse leven is hij 
general manager bij Dari 

hi ing  maar hij is een 
van de drijvende krach-
ten achter de Stichting 
Vrienden van de Bin-
nenvaart. Samen met 
Wim nijders en erard 
Deen wil Berkhout de 
Nederlandse binnen-
vaart nadrukkelijk in de 
spotlight zetten.
Die inzet is te rijzen en 
zeker omdat de Vrien-
den van de binnenvaart 
ook serieus werk maken 
van fundraising. Niet 
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geheel verwonderlijk dat grote binnenvaarts elers als Bos-
man en Burando zich bij de rienden aansluiten.

Sunniva Fluitsma
Tijden veranderen  maar unniva luitsma blijft. De 
woordvoerder van de A  is onvermoeibaar en blijft o-
litiek en media bestoken met lange artikelen die vrijwel 

altijd hout snijden. ij en de Algemeene chi ers ereeni-
ging (ASV) zetten zich onverminderd in voor de belangen 
van vooral de articuliere schi ers. luitsma geeft ge-
vraagd en ongevraagd commentaar op alles wat de binnen-
vaart raakt. r komt een dag dat zij sto t. n dat zal een 
groot gemis zijn.

Chris Kornet
Al menig tipgever wist 
het vooraf zeker: die ar-
mada van tankers 
zou niet worden ge-
bouwd. eit is dat er elke 
maand een gloednieu-
we tanker bij Concordia 
Damen in Werkendam 
wordt afgebouwd. n-
middels staat de tel-
ler op 10. En hoewel de 
torenhoge rijzen 
de exploitatie nu lasti-
ger maakt  blijft de werf 
van Chris Kornet doen 
wat ze beloven. En de 
Parsifal-serie was niet de 
enige prestatie. Met het 
o leidingsschi  Ab nitio 
was de werf ook voort-
durend in het nieuws en 
als klapstuk kocht Kornet 
het oude opleidingsschip 

Beatrix. En bouwt Concordia Damen de eerste nieuw-
bouwtanker die vaart op waterstof.

Wim Driessen
Wim Driessen is altijd druk. anuit zijn kantoor dat rach-
tig uitkijkt over de ude aas in wijndrecht laat ensen-

Driessen in hoog tem-
po casco’s bouwen in 
China. RensenDries-
sen bouwt niet alleen, 
maar bemiddelt en 
ontwerpt net zo hard. 
De teller staat in-
middels al ver boven 
de 1000 schepen en 
alleen al dit jaar kwa-
men er drie ladingen 
casco’s naar Nederland. Weinig mensen drukken zo hun 
stempel op de nieuwbouwmarkt voor de binnenvaart als 
Wim Driessen. Ook in 2023 zal RenssenDriessen weer een 
stevig artijtje meeblazen o  de nieuwbouwmarkt

Bart Hoevenaars
Zestig miljoen subsi-
die binnentikken met 
Zero Emission Servi-
ces (ZES). Het is een 
prestatie van formaat 
voor CEO Bart Hoe-
venaars. Het verwis-
selbare batterijcon-
cept van ZES gooide 
heel hoge ogen bij 
het roeifonds. Het 
eerste schip, de Alp-
henaar, vaart sinds 
september 2021 
tussen Alphen a/d 

ijn en oerdijk met 
bier. Bussenbouwer 
Ebusco verving ener-
giebedrijf ngie als 
grootaandeelhouder. 
2022 was vooral het jaar van beloftes, volgend jaar moet 
Hoevenaars laten zien dat ZES de beloftes kan inlossen.

Louis-Robert Cool
rijwel alle grote binnenvaartrederijen in ederland  

Duitsland en Belgi  raten met eafar en ouis obert 
Cool. n hun o tiek zijn semi autonome sche en onont-
beerlijk om de toekomst van de binnenvaart veilig te 
stellen.
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De onshore centers van eafar zijn al enige tijd o erati-
oneel en het is de verwachting dat er in 2023 fors meer 
schepen met de technologie van Seafar gaan varen. En 
zelfs het Nederlandse Shipping Technology gaat in 2023 
samenwerken met Seafar. Het is wel te hopen dat er in Ne-
derland een soortgelijk bedrijf o staat.

Marco en Leendert Hoogendoorn
De broers Mar-
co en Leendert 
Hoogendoorn uit 
Hardin veld ies-
sendam hebben 
hun familiebedrijf 
Holland Shipyards 

rou  succesvol 
omgevormd van 
klassieke scheeps-
werf tot elektri-
sche schepenspe-
cialist. Uit bin-
nen- en buitenland 
komen met name 
overheden naar 
de werf om daar 
elektrische ferry’s 
te bestellen. De 
broers beperken 
zich nadrukkelijk 
niet tot Nederland 
en zijn succesvol 

bij ingewikkelde aanbestedingen. nmiddels zijn batterij-
sche en de normaalste zaak bij Hoogendoorn en in  
levert de werf het eerste waterstofschip af. Vergroening is 
vooral een kans bij deze broers.

Peter Berdowski
atuurlijk was  

het absolute jaar 
voor Boskalis door de 
berging van de Ever 

iven  maar ook in 
2022 was Bokalis 
betrokken bij tal van 
bergingsoperaties, 
zoals die van Ever 

orward. De bergers 
en baggeraars van 
het concern staan 
wereldwijd nog altijd 
hoog aangeschreven. 
Reden voor groot-
aandeelhouder HAL 
om het Papendrecht-
se bedrijf volledig in 
te lijven. rote vraag 

is of topman Peter Berdowski ook in de nieuwe setting 
blijft gedijen.

De binnenvaartschipper
Hij klaagt soms  werkt dag en nacht en of het nu hoog of 
laag water is  de binnenvaartschi er weet zijn schi  veilig 
van A naar B te manoeuvreren. aak voelt hij zich onbe-
gre en  maar zonder zijn schi  en die van de collega langs-
zij  komt ederland al snel tot stilstand. ijn wereld veran-
dert in hoog tempo. Vergroening, semi-autonoom varen en 
een schreeuwend tekort aan personeel maken het leven 
van de schipper complexer dan ooit. Maar juist het vermo-
gen tot aan assen is onge venaard sterk bij deze schi er. 
En juist daarom is de schipper het nummer 1 boegbeeld 
van 2022.

De Hef
De Hef is een oude spoor-
brug in Rotterdam. Of-

cieel heet de brug de 
Koningshavenbrug, maar 
is beter bekend als De 
Hef. n februari ontstond 
commotie in Rotterdam 
omdat de val van deze 
monumentale brug tijde-
lijk zou worden verwij-
derd om het superjacht 
van Amazon-oprichter en 
multimiljardair Jeff Bezos 
naar zee te laten varen. 
Dat jacht werd gebouwd 
bij ceanco in Alblasser-
dam. Met de masten erop, 
paste Project Y721 niet 
onder de brug door. 
Het leidde tot felle debat-
ten in de stad. Uiteinde-
lijk koos ceanco eieren 
voor haar geld en besloot 
de masten bij schee s-
werf reen ort te mon-
teren. Met recht een 
maritiem boegbeeld, deze 
monumentale brug.

WS KERSTMAGAZINE 2022_Maritieme boegbeelden.indd   21 06-12-2022   13:35



22 Zoet, Zout & Zakelij k

Martin 
Deymann 
pakt kansen 
en verzamelt 
goede 
mensen 

Martin Deymann: 
uitse degelij kheid 

in een s ij kerbroek. 
Foto René Quist

TĲ DLĲ N 1992 Martin Deymann koopt de eerste Aviso II. 1999 De eerste Aviso ll wordt verkocht, de tweede 
Aviso ll gekocht. 2003 Nieuwbouw van de derde Aviso II en verkoop van de tweede Aviso II. 2003 Oprichting 
van tankrederij  erhardt  De mann. 2007 Vennoten uit elkaar, Deymann zet de activiteiten onder de naam 
Reederei Deymann voort. 2009 Verhuizing naar het huidige kantoorgebouw Papenwiese 5 in het Duitse Haren. 
2013 vername van de Seibert ruppe met in totaal zeven moderne containerschepen. 2019 Oprichting van 
Deymann Tankrode in Hamburg.
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MĲ LPAAL chi erszoon bouwt gigantische binnenvaartrederij  o  in drie decennia

Stilstand is achteruitgang 
bĳ  Martin Deymann
Door René Quist

artin e ann groeide in 0 jaar van schi er uit tot eigenaar van een van de 
grootste binnenvaartrederij en in Euro a. ij n gehei  ansen akken en goede 

ensen o  je heen verza elen.

A
lleen een nauwelij ks 
hoorbaar accent ver-
raadt dat het Neder-
lands geen moeder
taal is voor De mann. 
De Duitse schi ers

zoon bouwde zij n bedrij f uit tot een 
van de grote binnenvaartrederij en 
van uro a. n wie o  het binnen
water succesvol wil zij n  kan maar 
beter het ederlands beheersen  zo 
bedacht hij  jaren geleden.

ormaal schuwt De mann de media  
maar voor de mij l aal van het ja
rige bestaan van zij n bedrij f wil de 
binnenvaartondernemer graag een 
uitzondering maken. eederei De
mann houdt in ederland kantoor o  
de statige Westersingel in otter
dam. og even  want over een aar 
maanden moeten we hier weg.

Goede voorbereiding
erwacht geen formele setting bij  

De mann. Hij  o ent zelf de deur en 
laat de ko   emachine ratelen. ij 
kerbroek  sneakers en ullover. er
wacht wel Duitse degelij kheid als het 
gaat om de voorbereiding van het in
terview. De mann weet recies wat 
hij  o  deze ochtend aan chuttevaer 
wil vertellen  een chronologisch over
zicht van  jaar De mann.

ver hoe hij  in  zij n eerste schi  
kocht. De Aviso  van mij n vader.  

even jaar later werd dit schi  ver
kocht en kwam er een nieuwe Avi
so  in de vaart. n  ging een 
droom in vervulling met de bouw 
van zij n eerste nieuwbouwschi  die 
uiteraard wederom Aviso  werd 
gedoo t.
Twee decennia later is eederei 

De mann goed voor  sche en   
tanksche en en  vrachtsche en. r 
is een enkele vraag die in het kantoor 
boven alle andere uitsteekt. Waarom 
groeide deze schi erszoon uit tot 
reder  Wat onderscheidt De mann 
van al die schi ers die ka itein o  
hun eigen schi  zij n gebleven  Be
grij  De mann vooral niet verkeerd  
schi er zij n is het mooiste beroe  
ter wereld.

isschien was ik altij d o  de juis
te lek en tij d en voor mij  betekent 
stilstand achteruitgang. Toen ik mij n 
eerste schi  verkocht in  sna te 
de nieuwe eigenaar daar niets van. 
Waarom ik toch zo n mooi schi  ver
kocht. k had in zij n ogen alles goed 
voor elkaar  maar ik wilde verder. 

tilstand is achteruitgang. Dat is voor 

mij  nog steeds zo.
Al terugkij ken ziet De mann nog 
een rode draad in de ontstaansge
schiedenis van de rederij . Wij  willen 
altij d zoveel mogelij k in eigen hand 
hebben.  Het recentste voorbeeld is 
de overname van bevrachter luvia 
Tankrode in . n daar geldt ook 
weer  alles o  het juiste moment.

Overname Seibert-Gruppe
We wilden al heel lang in de be
vrachting sta en  maar we zagen 
nog niet de juiste kans. Dat was het 
geval toen we luvia Tankrode kon
den ko en. n bij  de overname van 
de eibert ru e in  hele
maal. Dat was echt een kans. eder
een verklaarde ons voor gek. k zag 
de otentie  ik durfde het risico wel 

e rederij  groeide in drie decennia uit tot een gigant o  de binnenwateren.
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aan te gaan. Het waren zeven heel 
goede moderne sche en. Het had 
ook verkeerd kunnen aflo en. n je 
team moet het wel aankunnen. ijn 
belastingadviseur vond toen dat ik 
erg scher  aan de wind voer met het 
bedrijf.

a  jaar zit De mann goed  vindt 
hij. nze structuur en samenstelling 
met tankers  droge ladingsche en en 
containersche en en eigen bevrach-
ting zijn sterk. We hebben  eigen 
sche en en  articulieren die voor 
ons varen.

en deel van de sche en van De -
mann vaart in de regio Hamburg. De 
markt is daar veel voors elbaarder. 
Daar liggen de tarieven vaak voor 
langere tijd vast.
De mann ziet nog een duidelijk rol 
weggelegd voor de bevrachter. eker 
de markt van de minerale oli n is 
te ingewikkeld om zonder bevrach-
ter te bedienen. k heb alleen maar 
middelbare school gedaan. aar in 
de binnenvaart leer je meer dan o  
de universiteit. Het is zo n veelzijdige 
bedrijfstak.
n ederland is de binnenvaart 
rofessioneler. r wordt heel 

hard gewerkt in de ederlandse 
binnenvaart.

Synthetische diesel
ok eederei De mann moet ver-

groenen. Wordt het waterstof  bat-

terijen of methanol  Batterijen  
Dat zie ik niet snel gebeuren. Wel 
overigens als ondersteuning. Die je 
zelf o laadt. ijk naar auto s. Hier in 

ederland zie je laad alen  maar bij 
ons in Duitsland nog nauwelijks. Die 
infrastructuur voor de binnenvaart 
zie ik gewoon niet snel ontstaan. Het-
zelfde geldt eigenlijk voor waterstof. 

Waar halen we die groene waterstof 
vandaan

oor De mann is diesel nog lang niet 
afgeschreven. en moderne die-
selmotor met nabehandeling stoot 
nauwelijks meer iets uit. Het is onbe-
taalbaar en onhaalbaar om in korte 
tijd alle sche en emissieloos te laten 
varen.

e onika e ann

e viso .
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Wel gelooft de Duitse reder sterk in 
de o komst van semi autonoom va-
ren. ol bewondering kijkt hij naar 

eafar en hun samenwerking met 
onder meer ensenDriessen. ok 
De mann is bezig met de Belgische 

ionier o  het gebied van semi auto-
noom varen.
We zijn ook bezig met hi ing 

Technolog  van emco ikaart. We 
gaan met hen ook testen  vier  vijf 
sche en uitrusten. Binnen een aar 
maanden zijn we wel zo ver.

ok de bemanningseisen zijn niet 
meer van deze tijd. Het kan en moet 
met minder. De sche en zijn in ver-
gelijking met vroeger veel makkelij-
ker te sturen.

ederij e mann ta t in 
vervoer eetbare oliën

ederij De mann gaat met drie e tra schepen 
eetbare olie vervoeren. Met schepen die varië-
ren in grootte van 1200 tot 2000 ton zet Dey-
mann vol in op deze groeimarkt. ‘Zeker nu het 
vervoer van minerale oliën gaat dalen. Ik heb de 
laatste jaren ook niet geïnvesteerd in nieuwe 
tankers. oor op de ijn zie ik nu geen ruimte 
om nog nieuwe 110-meterschepen te bouwen. 
De markt is volatieler. Droge lading is stabieler. 
Neem kolen, dat is nu echt wel een thema. In 
Duitsland gaan drie kerncentrales dicht, gas is 
heel duur. Daarom zie nu al een stijging van het 
kolenvervoer en dat blijft. ontainervervoer zie 
ik ook nog groeien.’

Warme baas
onder zijn team is De mann ner-

gens  zo benadrukt hij. k hoo  dat 
ik bekend sta als een warme baas 
die goed is voor zijn mensen en waar 
mensen graag voor werken. k ben 
heel trots o  ons team. Toen wij de 

eibert ru e overnamen  deden 
we dat zonder het toenmalige ma-
nagement.  zo n moment maken je 
mensen het verschil. Allemaal lie en 
ze even een sta je harder en akte er 
een e tra schi  bij.

e a ine e ann, gebouwd in 01  bij ea o hi ard. Foto’s Reederei Deymann
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De opvallendste mar itieme foto's 2022

▲ Samira in 
de greep van 
verstekelingen

Ik schrok mij helemaal lam. 
ijken er ineens vreemde 

ogen naar binnen op de 
brug. In de nacht  midden 
op zee.  wee versteke-
lingen aan boord van de 
Samira zorgen voor grote 
opschudding. 

▲ Maritime 
Awards

lle winnaars op het po-
dium tijdens de uitreiking 
van de Maritime wards in 
De Doelen in otterdam. 

► ‘Je gaat het 
pas zien….’
Deze foto laat goed de 
schaalvergroting in de 
binnenvaart zien. Dat 
gebeurde hier met deze 
klassieke  spits die op de 
Dordtse il ter hoogte van 
s ravendeel werd op-
gelopen door een heden-
daagse binnenvaartreus.

► Vissers blokkeren havens

De havens auwersoog  Den elder  ar-
lingen  muiden en lissingen werden 
begin juli geblokkeerd door viskotters. 

arnalenkotters krijgen met ingang van  
januari 2 23 te maken met stikstofregels 
die er niet om liegen. 
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De opvallendste mar itieme foto's 2022

► Oorlog bereikt 
de haven

rotesten in de haven van 
ntwerpen. Demonstran-

ten zijn boos om het aan-
leveren van ussische olie 
en gas in de haven door 
schepen. 

▲ ee l i  m iden 

oning Willem le ander opent begin 2 22 de nieuwe eesluis 
muiden. r is  jaar gebouwd aan s werelds grootste zeesluis  die 

de toegang tot het msterdamse havengebied aanzienlijk verbetert. 
De ontrup msterdam had de eer om o cieel als eerste koopvaar-
dijschip de sluis te passeren. 

▲ Passen en 
meten voor 
Galactica

et duurde wat langer dan 
gepland. Maar uiteindelijk 
kwam superjacht alacti-
ca op woensdag 2 janu-
ari arlingen binnen. et 
was zaterdag  januari van 
de eesen achts werf in 

ss vertrokken en moest 
vervolgens tot twee keer 
toe wachten tot het water 
was gezakt.
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◄ Boskalis bergt 
losgeslagen 
Julietta D

oskalis is met de twee 
zeeslepers Sovereign en 
Manta erin geslaagd de 
losgeslagen bulkcarrier 

ulietta D te bergen. De 
ulietta D kwam in aan-

varing met de echo-
ra Star in het ankervak 
van muiden  nadat het 
anker van de ulietta D 
was gaan krabben in de 
noordwesterstorm. 

▲ De Hef gered 
door er ijde-
ren masten

et superjacht van 
ceanco  roject 
72  arriveert in ot-

terdam zonder dat De 
ef daarvoor uit elkaar 

moet. et superjacht  
dat gebouwd wordt 
voor mazon miljar-
dair e  ezos  zorgde 
eerder voor veel ophef  
omdat vanwege haar 
hoge masten De ef 
over de ieuwe Maas 
ontmanteld zou wor-
den voor het transport 
vanuit lblasserdam. 

et schip heeft zonder 
masten een andere 
route gekozen en ligt 
nu bij scheepswerf 

reenport in de ot-
terdamse emhaven.

► H2Fuel wint 
rij

2 uel is de eerste win-
naar geworden van de 
Maritime Innovation lat-
form ward. De pitch van 

ans te Siepe  van 2fuel  
werd door de bezoekers 
van het Maritime Inno-
vation latform 2 22 in 
het nergiehuis in Dor-
drecht verkozen boven de 
concurrentie. 
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► Laagwater op de Waal

et lage water zorgt voor lastig bevaar-
bare vaarwegen  maar ook voor topreizen 
voor schippers. erladers daarentegen 
zitten met hun handen in het haar  be-
perkte scheepscapaciteit en torenhoge 
tarieven maken het lastig lading tijdig op 
de juiste bestemming te krijgen. 

et jaar van blokkeervissers  laagwater en De ef

▼ Vrachtschip OS 35 beschadigd na aanva-
ring in Gibraltar

et 7 meter lange vrachtschip S 3  kwam  onderweg naar lissin-
gen  in ibraltar met de dam  tot aanvaring. et schip liep aan-
zienlijke schade op en lekte vloeistof. 
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Door Robin van den Bovenkamp

Hoe gaat de binnenvaartsector de komen-
de weken, maanden en jaren opereren 
door aanhoudende droogteperiodes in het 
voorjaar, en historisch lage waterstanden 
op de Europese rivieren? In een speciale 

tudio chuttevaer-a evering o  vrijdag 
12 augustus werd antwoord gegeven op de 
belangrijkste vragen.

A
fgelopen zomer 
zorgde het aanhou-
dende laagwater 
vooral voor hogere 
vracht rijzen voor 
schippers, maar er 

schuilt ook economisch gevaar in 
het watertekort. ‘De samenloop 
van omstandigheden lijkt steeds 
erger te worden’, aldus econoom 
Albert Jan Swart (ABN Amro). ‘We 
moeten als sector niet meer op de 
grenzen van de rijselasticiteit zit-
ten  aldus ichel van Dijk van an 
Berkel Logistics.
Het korte antwoord op de ham-
vraag  rijst de binnenvaart zich 
uit de markt door laagwatertarie-
ven?’ was volgens de aanwezige 

artijen een overduidelijk nee . 
Maar er moet beter voorbereid 
worden op laagwaterperiodes.
Te gast waren Leny van Tooren-
burg oninklijke Binnenvaart 

ederland)  ichel van Dijk an 
Berkel Logistics), Desire Savel-
koul (Covadem), Iris Klinkenberg 

D Binnenschiffer) en econoom 
Albert Jan Swart (ABN Amro). 

ij kijken allemaal o  hun eigen 
manier naar de historisch lage 
waterstanden. ‘De binnenvaart is 
het wel gewend, maar het gaat niet 
makkelijk  aldus an Toorenburg. 
Klinkenberg is het met haar eens: 
‘Het is niet de eerste keer, maar 
ook niet de laatste. En dit jaar 
wordt de binnenvaart extra ge-

‘Het schip is niet meer 
weg te denken uit de 
logistiek’
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WEBINAR artijen uit sector rijzen schi ers o  e ibiliteit

Prijst de binnenvaart 
zich uit de markt door 
laagwatertarieven?

troffen door de sterk groeiende vraag 
naar kolen en de Oekraïne-crisis.’
Savelkoul van Covadem laat weten 
dat steeds meer schippers interes-
se hebben in de dieptemetingen van 
het bedrijf  door de aanhoudende 
droogte.

Duitse industrie
conoom wart wijst vooral o  de 

verergering van de energiecrisis in 
Europa door laagwater. ABN Amro 
berekende deze week dat circa tien 
procent van de Duitse elektriciteit-
s roductie a hankelijk is van steen-
koolimport door de Nederlandse 
binnenvaart. ‘Op dit moment betaalt 
de Duitse industrie de rekening voor 
de droogte. De elektriciteits rijs ver-
breekt records  en die stijgingen ko-
men op een gegeven moment terecht 
bij de eindgebruikers.  n  kostte 
de droogte de Duitse industrie zo’n 
vijf miljard euro  in ederland lag de 
schade op honderden miljoenen eu-
ro s. Daarbij kunnen verladers niet 
zomaar overstappen naar andere 
modaliteiten in laagwater-periodes. 

erladers moeten dan railterminals 
bouwen. Maar het spoorwegennet is 
al heel vol met passagierstreinen, dus 
dan moet er sterk geïnvesteerd wor-
den in de capaciteit. Spoorvervoer is 
ook duurder dan je vestigen aan een 
zeehaven.’
Swart spreekt van een ‘perfect 
storm’. ‘Maar die negatieve samen-
loop van omstandigheden zie je de 

De schipper van de Ca-
tharina uit Maasbracht 
verleent medewerking 
aan de RWS 80 om te 

asseren. 
Foto Sander Wels

Van links  naar rechts: Iris Klinken-
berg innenschi er , lbert an 

wart  ro  en ichel van 
ijk an erkel ogistics .

Beeld uit video
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laatste jaren steeds vaker. n  
ook al in verband met de Coronacri-
sis. Het lijkt steeds erger te worden.

olen de ijn o  ontainer  de ijn a
Wel kunnen binnenvaartschippers 
in deze periode genieten van betere 
vrachten  wijst an Toorenburg. n 
dat is lekker, na een poosje dat het 
niet goed ging. aar je moet tijdens 
het varen e tra uitkijken  rekening 
houden met elkaar. Het is niet relaxt 
varen nu. Maar de binnenvaart gaat 
er goed mee om. Zo heb ik gehoord 
van initiatieven waarbij ladingstro-
men worden gecombineerd. Met 
kolen de ijn o  met lege containers 
de ijn af. aagwater eriodes zullen 
vaker en vaker voorkomen, dus we 
moeten goed anticiperen met de ma-
nieren waaro  wij sche en bouwen 
en hoe we vervoeren.  an Dijk van 
de terminal in eghel zegt dat breed-
te en hoogte steeds relevantere afme-
tingen worden voor nieuwbouwsche-
pen in de vloot.

ok wijst de nautisch technisch 
adviseur dat er door de lage Pegel 
bij aub wel meer ruimte ontstaat 
voor scheepscapaciteit op de Bene-
den ijn richting Duisburg. n dat is 
wel handig met die explosieve vraag 
naar kolen.’

raag en aanbod
Het huidige rijsmodel  waarbij ver-
laders soms minder betalen en een 
stuk meer betalen voor schepen 
tijdens bijvoorbeeld laagwater  is 
volgens an Toorenburg een kwes-
tie van vraag en aanbod. r zijn ook 
regelmatig tijden waarin schi ers 
vechten om elk dubbeltje. Ik denk 
dat schi ers gebaat zouden zijn bij 
een regelmatige rivier en inkomsten. 
Maar laagwater is ook een natuur-
verschijnsel  dus wij gaan er gewoon 
zo goed mogelijk mee om.

taliaan e raktijken
an Dijk  directeur van an Berkel 

Logistics, maakt zich vooral boos 
over de situatie bij sluis Weurt en 

rave. luis Weurt is sinds  juli 
dicht door het lage water, en sluis 
Grave is deel van de omvaarroute 
voor schi ers. Hij noemt het tali-
aanse raktijken in een land dat zich 
kenmerkt door waterbouw en ver-
voer over water’. ‘Die kunstwerken 
worden steeds kwetsbaarder. We zit-
ten aan de Maas, een gekanaliseerde 
rivier met een stabiele waterstand, 
maar door die sluizen blijft de situa-
tie moeilijk.  olgens an Dijk hoort 
het belang van natte infrastructuur 
niet meer bij het ministerie van n-
frastructuur en Waterstaat (IenW). 

‘Dat belang moet naar het ministerie 
van Economische Zaken. Want de 
bereikbaarheid van deze economi-
sche complexen aan de rivieren in 
Nederland wordt steeds minder en 
dus moet er meer aandacht naartoe.’

olgens an Toorenburg zou ijks-
waterstaat morgen nog alle achter-
stallige onderhoud op de Nederland-
se vaarwegen moeten o lossen. Wij 
nemen zoveel vervoer van de weg 
over  o  momenten dat bij hen cruci-
ale punten eruit liggen. Dat doen we 
graag, maar dan moeten de kunst-
werken wel o  orde zijn.

S hi  i  niet meer eg te denken
De terminal in eghel heeft nu geen 
directe last van de droogte, maar wel 
indirect. De sche en die wij normaal 
inzetten  vragen nu  tot  keer meer 
door de droogte en die kolenhonger. 
Die enorme rijsstijgingen kunnen 
wij niet meer verwerken naar onze 
klanten.’

olgens an Dijk hoeft de sector 
zich geen zorgen te maken over een 
‘reverse modal shift’. ‘Het gaat niet 
alleen om de rijzen meer. ntermo-
daliteit en duurzaamheid spelen een 
gigantische rol. Het schip is niet meer 
weg te denken. Maar we moeten als 
sector niet meer constant op de gren-
zen van de rijselasticiteit zitten.

en  van oorenburg , esire avelkoul en en  uist bij het webinar over laagwater. Beeld uit video
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LEXICON Hoeveel woorden kunt u vinden zonder woordenboek?

Zweedse 
Puzzel

Met dank aan PuzzelPRO/Henk Hokke

Test uw nautische woorden-
schat met deze Zweedse 
Puzzel. 

Benieuwd naar de oplos-
sing? Die kunt u vinden op 
pagina 106!

Veel puzzelplezier!
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Oplossing maritieme woord-
zoeker van pagina 106
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ALLSEAS Topside lift-systeem wordt uitgebreid naar 60.000 ton

De lichten gaan 
nooit uit op 
het grootste 
werkschip 
ter wereld

Door Robin van den Bovenkamp

et installeren en verwijderen van jackets en to sides van 
o shore- lat or en, het leggen van ij leidingen en ac-
co odatie bieden aan eer dan 00 be anningsleden. 

llseas  ioneering irit is indrukwekkend, niet alleen o  te 
zien, aar vooral o  waar het grootste werkschi  ter we-
reld toe in staat is. et schi  ligt voor de winter in de rinses 

le iahaven in otterda .
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H
et duurt even om van-
af de Tweede Maas-
vlakte naar de Pionee-
ring Spirit te komen. 
Wie bij de afmeerstei-
ger van de Futureland 

Ferry de crewtender pakt, doet er 
meer dan een kwartier over om bij 
het schip te komen, dat midden in de 
haven voor anker ligt. De gigant heeft 
onlangs een roject bij Denemar-
ken afgerond en de jacket en topsi-
de geïnstalleerd voor een platform 
dat deel uitmaakt van het windpark 
DolWin6. Nu ligt ze tot begin 2023 in 
Rotterdam om te overwinteren, zegt 
PR-manager Jeroen Hagelstein.

Altijd aan
Van de maximaal 570 bemannings-
leden die o  het schi  werken  zijn 
er nu nog zo’n 300 aan boord. ‘Het 
schi  is eigenlijk altijd aan . elfs 
als het niet bezig is met projecten’, 
zegt Hagelstein. Het kost namelijk 
veel meer energie om het schip uit te 
schakelen en pas weer op te starten 
bij rojecten.
De Pioneering Spirit is niet aangeslo-
ten op walstroom, omdat de Alexia-
haven een tijdelijke afmeer lek is die 
niet over een aansluiting beschikt. 
Voor de stroomvoorziening draaien 
permanent een of meerdere van de 
negen dieselmotoren aan boord.

Anekdote
De Pioneering Spirit heeft twee rom-
pen, waardoor een U-vormige inham 
aan de voorkant ontstaat. Over hoe 
het schip haar vorm kreeg, weet 
kapitein Fred Regtop een anekdo-
te te vertellen. Toen eigenaar Ed-
ward Heerema tijdens de bouw o  
de uid oreaanse D werf een 
kijkje kwam nemen in het droog-
dok waarin het schi  lag  zag hij dat 
er aan beide zijden nog ruimte over 
was. Het schi  kan dus breder! nij 
het maar doormidden en zet er nog 
een stuk tussen’, zei Heerema vol-
gens dit verhaal.
En zo geschiedde. In de produc-
tiestraat staat op het tussengelaste 
stuk van het schip het ‘hart’ van het 
schip: een metalen kunstwerk, rood 
en zwart.
Het werkschi  werd uiteindelijk  
meter lang en 124 meter breed. Maar 
het zijn niet deze afmetingen die er-
voor zorgen dat het Allseas-schip het 
grootste werkschip ter wereld wordt 

Allseas druk bezig met 
deep sea-mining

e ioneering irit ligt die  in de le iahaven o  de weede aasvlakte.
Foto’s Robin van den Bovenkamp
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genoemd.
‘Dat is de waterverplaatsing, waar-
mee de grootte van schepen vaker 
wordt gemeten o  ranglijsten  aldus 
Hagelstein. ‘Dit schip heeft een wa-
terverplaatsing van een miljoen ton. 
En ook de hefcapaciteit maakt haar 
de grootste.’
Die capaciteit bestaat uit een jacket 
lift s steem met een hijsvermogen 
van 20.000 ton, waarmee de zwaar-
ste stalen frames van platformen op 
zee in een keer worden verwijderd 
en geïnstalleerd. Daarnaast is er een 
topside lift-systeem in de inham, met 
op dit moment nog een hefvermogen 
van .  ton.

Om haar werk te doen manoeu-
vreert het schi  als een hoe ijzer om 
de platformconstructie heen en kan 
door het bewegingscompensatiesys-
teem in een keer een topside plaat-
sen of weghalen.
Maar nu ligt in die inham de Oce-
anic  om te hel en bij het vergroten 
van de topside lift-capaciteit van de 
Pioneering Spirit. Het systeem moet 
binnenkort maar liefst 60.000 ton in 
een keer kunnen tillen.

Snelheid belangrijk
Daarnaast staat op het achterschip 
ook nog een Huisman-kraan met een 
hijsvermogen van  ton.

Dankzij het ontwer  en de enorme 
hefcapaciteit van het schip kan het 
relatief snel opereren, met minder 
voorbereidende werkzaamheden. 

n dat is belangrijk in deze druk-
ke tijden  aldus de ka itein. k moet 
mijn ensioen iets uitstellen vanwe-
ge de drukte en het algehele perso-
neelstekort  lacht hij. egto  ziet 
dat er overal in de maritieme sector 

ersoneelstekorten zijn. aar wij 
hebben nog het geluk dat dit werk er 
zo machtig uitziet, waardoor mensen 
hier graag willen komen. En het schip 
is zo stabiel, dat je niet eens doorhebt 
dat je op zee werkt.’
Allseas is zo overtuigd van de stabili-

ceanic ligt in de inha  van de ioneering irit.
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et schip kan dus breder! Snij 
het maar doormidden en zet er 
nog een stuk tussen!’, zei Heere-
ma op de werf in Korea

teit van het schip, dat op de brug een 
aquarium staat. Dat is ook het geval 
bij de olitaire.
Vooral vanaf 2023 zal Allseas hard 
aan de bak moeten om de vraag van-
uit de gas  en oliesector bij te hou-
den. Door de hoge olie rijs en grote 
energievraag investeren oliemaat-
scha ijen veel in nieuwe ontwik-
kelingen. ok de kleinere bedrijven 
willen nu hard aan hun infrastruc-
tuur werken.’

Nord Stream 2
De Pioneering Spirit werkte vanaf 
2019 aan de aanleg van de 2500 ki-
lometer lange Nord Stream 2-gas-

ij leiding. anaf het begin wisten 
we dat er Amerikaanse sancties bo-
ven ons hoofd hingen’, aldus Hagel-
stein. ‘En toen we nog 130 kilometer 

ij lijn te leggen hadden  gingen die 
sancties in en moesten we stoppen. 
Maar de klant heeft ons betaald voor 
alle aangelegde kilometers.’

ij leidingen bestaan uit ij stuk-
ken van 12 meter die in de produc-
tiestraat aan boord aan elkaar wor-
den gelast om ze vervolgens geleide-
lijk o  de zeebodem te leggen.
Naast al het werk dat Allseas doet 
met de Pioneering Spirit, is het con-
cern ook bezig met het verzamelen 
van diepzee-mangaanknollen in de 

Stille Oceaan. ‘Momenteel testen we 
tussen Mexico en Hawaii de functi-
onaliteit en productiecapaciteit van 
alle onderdelen van ons systeem.’
Het systeem bestaat uit een voer-
tuig dat over de zeebodem rijdt en 
de mangaanknollen opraapt, een 
verticaal transportsysteem dat de 
knollen naar de oppervlakte brengt 
en een schip, de Hidden Gem, waar 
de knollen verzameld worden voor 
transport naar de kust. Sinds begin 
deze maand voert Allseas produc-
tie roeven uit. Dan kijken we of we 
gedurende 24 uur 40 ton mangaan-
knollen per uur kunnen oprapen in 
het gebied.’

Op de brug van de Pioneering Spirit.

 et hart  van het schi .
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OVERDENKING Jaar vol onrust laat ons nadenken over Kerstboodschap 

Vrede op aarde aan de 
mensen van goede wil
Door . .M. van Welzenes  directeur S  en landelijk aalmoezenier

ijkend, luisterend, de edia lezend, zou je haast de indruk hebben dat er in de wereld 
aar weinig ensen van goede wil zijn  oorlogen, ruzies, vetes... aar ook olitici die niet 
eer weten dat zij er voor de ensen zijn. En wat te denken van de latte stijl van co -
unicatie, alles oet aar kunnen. e vrijheid van eningsuiting staat als een aal boven 

water in onze ge eenscha . at is ook goed, aar de indruk ontstaat dat kleine groe en 
steeds eer odiu  krijgen. et lijkt er wel o  dat iedereen van alles en nog wat verstand 
hee t en zijn haar ening oet uiten.

D
e politiek geeft 
hiervan het be-
wijs.  artijen 
en meningen: 
daar is geen cho-
colade van te 

maken. Het lijkt alsof de over-
heid geen oog heeft voor wat 
in de samenleving gebeurt  de 
tweedeling wordt steeds gro-
ter. Het is daarom niet gek dat 
de mensen geen vertrouwen 
in de olitiek hebben.

Hoe verder?

Wakker
De oorlog in Oekraïne heeft 
veel mensen wakker gemaakt. 
n vrede leven  zoals uro a 

dat meer dan 75 jaar heeft 
gekend  is blijkbaar niet meer 
vanzelfs rekend.

rootheidswaan  macht en 
zucht naar steeds meer zijn 
vaak oorzaken van oorlog. 

aar ook de band tussen de 
uro ese staten is sterker ge-

worden dan ooit.
atuurlijk denken wij aan ons 

eigen hachje  een aar uur 
vliegen van hier woedt de 
oorlog. De media houden ons 
op de hoogte van alle ontwik-
kelingen. r zijn veel deskun-
digen die hun licht laten schij-

nen o  dit gebeuren. aar mijn 
mening blijft het bij anal se-
ren en s eculeren.  interna-
tionaal uro ees niveau  vaak 
achter de schermen wordt 
gewerkt aan o  zijn minst een 
staakt het vuur in ekra ne 
om  ho elijk  uiteindelijk vrede 
te bewerkstellingen. 

Vluchtelingen
n ederland wordt alles uit 

de kast gehaald om de ek-
ra ense vluchtelingen o  te 
vangen en hen een menswaar-
dig bestaan te bieden. eel 

articulieren steken een hel-
pende hand toe door hen de 

ederlandse taal te leren  te 
leren etsen  of aan een baan 
te hel en  maar ook door huis-
vesting te bieden en te zorgen 
voor werk.
Het CC en astoraat stellen 
het centrum ter beschikking 
voor taallessen ekra ens e-
derlands  ekra ens ngels  
een kindermiddag  etcetera. n 
de zondags vieringen zijn de 

ekra eners hartelijk welkom. 
en aar weken geleden 

kwam een ekra ens stel o  
bezoek. ij werden vergezeld 
van een tolk mijn ekra en-
se taal is niet zo best)  met 
de vraag of hun huwelijk kon 

worden ingezegend. ekra -
ners zijn over het algemeen 

rthodo .   november 
vond de ceremonie laats  een 
klein groe je mensen bestaan-
de uit ekra ense en eder-
lands vrienden en vriendin-
nen waren getuige.
Het werd een heel bijzon-
der huwelijk en er hing een 
dubbele sfeer  enerzijds de 
feestvreugde van het huwelijk  
maar anderzijds ook de ge-
dachten aan de ellende in hun 
thuisland.
Deze ervaringen geven een 
e tra dimensie aan  vrede o  

aarde aan mensen van goede 
wil. Hier wordt de tekst zicht-
baar in twee mensen die met 
elkaar in vreugd en verdriet 
samen het levens ad o gaan.

Fusie

Vrede op aarde aan de men-
sen van goede wil.
We hebben nog zoveel andere 
ervaringen om samen te delen  
de vele vrijwilligers die zich 

ro deo inzetten om het CC 
en de astorale gedachten 
goed breed uit te stralen.
Het feit dat er nu eindelijk 

ernhard van elzenes sdb. Foto Michiel Jacobs
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doration o  the she herds b  erard van onthorst.

een fusie is tussen oninklij-
ke B chuttevaer en het 
CB B. r is hard aan getrok-
ken. r lagen veel takkenbos-
sen o  de weg  maar uitein-
delijk was het in a ril zover  

oninklijke Binnenvaart e-
derland was geboren.

Vrede op aarde aan de men-
sen van goede wil.
De fusie is geboren  er zijn veel 
ges rekken geweest  notities 
gemaakt  beleid geformuleerd. 

ele vergaderingen zijn eraan 
gewijd. Het is allemaal niet 
zonder slag of stoot gegaan. 

mdat besturen  directies  
werkgroepen en het overgro-
te deel van de binnenvaart in 
de fusie geloofden is deze tot 
stand gekomen.
Het was een kwestie van los-
laten en o bouwen  de vuist 
voor een krachtige  duurza-
me  ecologisch verantwoor-
de en groene binnenvaart 
versterken in de intermodale 
vervoersketen.

Vrede op aarde aan de men-
sen van goede wil.
De goede wil is nodig om de 
fusie verder vorm te geven  de 
verhuizing van het kantoor  
het integreren en samensmel-

ten van werkgroe en  het met 
elkaar vertrouwen hebben in 
de transitie  interactief leiding-
geven vanuit de basis. aar er 
wordt meer gevraagd: de wil 
om de verbindende bruggen-
bouwer te zijn  met elkaar het 
gezamenlijke doel voor ogen 
houden. oed dat wij twee 
oren hebben om te luisteren  
een eigenscha  van ons hart. 
Horen is een zintuig.
Contact tussen bestuur  di-
rectie en medewerkers en de 
basis  de schee vaart moet 
to  zijn.  a ier klo t alles 
tot in de untjes  maar het 
doorlijnen naar de achterban 
en andersom  daar kan nog 
een tandje bij. n de o  vrijdag 

 november gehouden alge-
mene ledenvergadering werd 
dit door bestuur en directie 
bevestigd.

Symposium

Vrede op aarde aan de men-
sen van goede wil.
Wat denkt u van de oos in 

wijndrecht  de maandelijk-
se vieringen in otterdam  de 
activiteiten in het schi ers-
centrum het uiden  de maan-
delijkse soos van de schi ers-
vereniging in Millingen aan de 

ijn  de maandelijkse activi-
teiten van de schi ersvereni-
ging terreschans in Doornen-
burg  de activiteiten aan boord 
van het CC en arochiecen-
trum in ijmegen.
Tel de uren eens samen die 
deze vrijwilligers besteden aan 
ons CC sociaal maatscha -

elijk en astoraal werk  deze 
zijn niet te tellen. n dit kader 

ast de aankondiging van een 
s m osium met als titel  vrij-
willigers energietransmissie 
naar een goede samenleving. 
Het s m osium is ge land 
in maart of a ril  dan hebben 
we het jubileumjaar van ons 

jarig riester  en directeur-
scha  achter ons liggen. 

Vrede op aarde aan de men-
sen van goede wil.
Tijdens ons jubileum  u hebt 
er in de diverse media over 
kunnen lezen  is veelvuldig 
teruggeblikt. r is ook gekeken 
naar de stand van zaken van 
het nu en gedacht aan de weg 
die wij samen moeten gaan. 
Terugkijkend is er veel veran-
derd in de afgelo en  jaar. 

iet alleen maatscha elijk  
ook o  kerkelijk gebied. De 
Coronacrisis heeft versnellend 
gewerkt  het samen live vieren 

is nog meer naar de achter-
grond geraakt.
Daar tegenover staat dat we 
de huidige communicatie-
middelen ten volle gebruiken. 

ia de livestream wordt o  
zondag en hoogtijdagen de 
H. is uitgezonden en via de 

odcast o  donderdag wordt 
de boodscha  van het CC 
en arochie uitgedragen. aar 
het ersoonlijk contact blijft 
van vitaal belang.

Kerstverhaal
De vieringen o  erstavond 
worden goed bezocht. r blijkt 
toch iets te zijn dat ons zegt  
dat verhaal van de geboorte 
van Jezus is toch anders dan 
het Ji  en Janneke verhaal. f 
dat nu komt door de donkere 
dagen  of door het licht van de 
kerstversiering in de winkel-
straten en thuis  of de erst-
boodscha  die uitges roken 
wordt door de koning en door 
de aus  iets in het kerstver-
haal trekt.
Het CC en de arochie zijn 
blij dat wij o  onze centra 
mensen in de kerstviering mo-
gen begroeten. ij bemoedigen 
ons om een boodscha  van 
hoo  uit te s reken  waarin 
duidelijk wordt dat er meer is 
dan tussen hemel en aarde.

Boodschap
De verjaardag van de geboor-
te van Jezus  dat kleine kind 
brengt ons bij onszelf. Het 
stelt u en mij de vraag  vrede 
o  aarde aan de mensen van 
goede wil  wat betekent deze 
boodscha  voor mij
Welkom in de kerstviering aan 
boord van het schi erscen-
trum het uiden.
Welkom aan boord van het 

CC en astoraal centrum in 
ijmegen.

Welkom in de kerstviering 
erste erstdag in het circus 
reiwald.

Welkom aan alle mensen van 
goede wil. an harte wens ik u 
namens het CC en het  

astoraat een zalig  ins ire-
rend verbindend kerstfeest.

olaan ooruit in ods en 
Don Bosco s naam.
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ACTUALITEIT Hoe goed heeft u de Schuttevaer gelezen?

Dit was 2022: 
De Quiz 

Door Jelmer Bastiaans

Aan het eind van het jaar haalt Schut-
tevaer de clichés boven water. Top 
10-lijstjes, jaaroverzichten, overden-
kingen en afscheidsinterviews. Wat 
natuurlijk niet kan ontbreken in deze 
riedel is een quiz over het maritieme 
nieuws van 2022. Weet u hoelang de 
stuurloze drift van de Julietta D duur-
de? Of hoe de kinderen van de familie 
Zeldenrust uit ‘Een huis vol’ heten? 
En welk historisch figuur voer over de 
Nieuwe Maas? Het jaar 2022 in 22 
quizvragen, succes.

Januari
1. De zomer stond in het teken van 
paniek om laagwater. Maar het 
jaar begon met plaatselijke hoog-
waterproblematiek. Het 80,07 me-
ter lange superjacht Galactica kon 
op het transport van Oss naar Har-
lingen meerdere malen niet onder 
een brug door. Er werd gewacht op 
een zakkend waterpeil en uitein-
delijk werd het transport vervolgd. 
Het superjacht heeft inmiddels een 
andere naam gekregen, wat is die 
naam?
A)  Project Cosmos.
B) Genesis.
C) Collins.
D) Lusine.

2. Het stormseizoen duurt van ok-
tober tot april. Begin 2022 piekte 
het stormseizoen. Februari kende 
een ware drietrapsraket, maar 
eind januari zorgde Storm Corrie 
voor problemen. De hardste wind-
stoten waren 109 km/u. De wind-
stoten zorgden ervoor dat Julietta 
D loskwam in haar ankervak. Het 
ramde de Pechora Star en begon 
daarna aan een stuurloze drift, 
waarbij een platform werd ge-
raakt. Uiteindelijk wist de Sove- 
reign een sleepverbinding te ma-
ken, hoelang was het schip daar-
voor stuurloos geweest? 
A)  5 uur.
B) 7,5 uur.

C) 10 uur.
D) 12,5 uur.

Februari
3. De ASV trok aan de bel in Mep-
pel. Want, het havengeld ging met 
64% omhoog. Wat voor luxueuze 
veranderingen in de haven zijn 
daar de oorzaak van geweest, moet 
de ASV hebben gedacht. Het bleek 
om een administratieve fout te 
gaan en het betrof geen stijging 
van 64%, maar van 9%. Daarmee 
verloor Meppel de koppositie in de 
ranglijst van grootste stijging qua 
havengeld. Wie nam die nummer 1 
plek over?
A)  Waspik.
B) Deventer.
C) Utrecht.
D) Harderwijk.

4. Spookbediening, vallende fiet-
sers en aanvaringen zijn een greep 
uit de problemen met centrale be-
diening in Amsterdam. De brug-
wachters keren daarom terug op 
een groot aantal Amsterdamse 
bruggen en sluizen de aankomen-
de twee vaarseizoenen, bleek eind 
februari. Echter lukt het niet om 
in elke brughuisje een brugwach-
ter terug te zetten. Waarom niet? 
A)  Diverse brughuisjes zijn inmiddels 

gesloopt.
B) Een slepend personeelstekort.
C) Verschillende brugwachterhuisjes 

zijn verhuurd als hotelkamer.
D) De apparatuur in de huisjes is in-

middels flink verouderd

Maart
5. De rode Willemsbrug heeft al 
vaker een strijd gewonnen van 

een containerschip. Medio maart 
ramde er opnieuw een schip tegen 
de Rotterdamse brug. Twee contai-
ners gingen te water. Eentje daar-
van zonk vrij snel naar de bodem, 
maar de tweede container bleef 
langer drijven. Diverse dozen von-
den hun weg naar open water en 
werden opgevist door nieuwsgieri-
ge omstanders. Zij hoopten waar-
schijnlijk op de nieuwste iPhone of 
een paar nieuwe schoenen, maar 
wat vonden zij? 
A)  Hondenriemen bestemd voor 

Finland.
B) Paardenzadels bestemd voor 

Zweden.
C) Kattenbelletjes bestemd voor 

Noorwegen.
D) Hamsterkooien bestemd voor 

Denemarken.

6. Begin maart lag Global Mercy 
in Rotterdam. Het ziekenhuisschip 
is overal ter wereld bekend en 
heeft zelfs een eigen Suske en Wis-
ke-strip. Cruciaal voor de Global 
Mercy zijn de verpleegkundigen 
aan boord. Wat is de capaciteit 
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qua bemanning van dit 174 meter 
lange schip?
A)  146
B) 416
C) 461
D) 641

April
7. Een jaar na de blokkade van de 
Ever Given was het opnieuw de 
beurt aan een Evergreen-schip om 
het nieuws te halen door vast te 
lopen. Ditmaal kwam de Ever For-
ward niet meer echt voorwaarts. 
Het schip lag gedurende vijf weken 
vast voor de haven van Baltimore. 
Meerdere pogingen waren nodig 
en zelfs containers werden van 
boord gehaald om het schip los te 
krijgen. Hoeveel slepers trokken 
het 334 meter lange schip uitein-
delijk los?
A)  7
B) 8
C) 9
D) 11

8. Meerdere keren vulde de krant 
zich met een verhaal over EOC. 
Een van de opvallendste was die 
over het YouTube-stel Erik en 
Diana Kardas van Gibraltar. Zij 
maken vlogs over het leven in de 
binnenvaart en zo maakten zij 
ook een video over het bezoek van 
Schuttevaer aan het vloggende 
paar. Maar hoeveel views heeft 
deze video afgerond naar boven? 
A)  5000
B) 10.000
C) 15.000
D) 25.000 

Mei
9. De Stadsgraanzuiger 19 is de 

Win een simulator-ex-
perience bij Simwave!

enige nog werkende graaneleva-
tor ter wereld. Na een restauratie 
in Franeker keerde de opvallende 
verschijning terug naar het Mari-
tiem Museum in Rotterdam, wat 
samen met het Museum van de 
Stoom eigenaar is van de graan-
zuiger. De Rotterdamse brouwerij 
Kaapse Brouwers vierde de terug-
keer van de Graanzuiger met een 
speciaal biertje, waar Vlaamse 
hopbloemen en extra veel graans-
oorten voor een bijzondere smaak 
zorgen. Hoeveel % alcohol heeft dit 
biertje? 
A)  4,8%
B) 5,8%
C) 6,8%
D) 7,8%

10. In de krant van Schuttevaer 
staat regelmatig een column. De 
Maritime Sisters, Angela Durinck, 
Overal Waar U Vaart, Zware Kees. 
Leest u die allemaal? Om dat te 
testen, uit welke column komt de 
volgende zin: ‘Duurzaam onderne-
merschap vraagt om uitstekende 
randvoorwaarden’?
A)  De Maritime Sisters
B) Angela Durinck
C) Overal Waar U Vaart
D) Zware Kees

Juni
11. Schipper Nick de Jong hielp zon-
dag 26 juni bij Venlo om een te wa-
ter geraakte camper op het droge 
te krijgen. De verwarde man die 
het voertuig had gestolen werkte 
daarbij niet bepaald mee. De man 
was via een raam op het dak van 
de camper geklommen en sloeg 
wartaal uit. Hij bedreigde de ma-
troos in woord en gebaar, waarop 
De Jong het schip weer afdraaide 
om een vechtpartij te voorkomen. 
Het deed De Jong denken aan een 
populaire tv-serie, welke? 
A)   Parks and Recreation 
B) It’s Always Sunny in Philadelphia
C) We zijn er Bijna!
D) Breaking Bad

12. De Haas Shipyards opende een 
nieuwe scheepswerf in hartje Rot-
terdam. Grootste aandachtstrek-
ker is de bootlift. ‘Met deze bootlift 
kunnen we bijna 30 van die wa-
terbussen tegelijkertijd uit het wa-
ter tillen’, vertelde werfdirecteur 

Frans de Koning. Maar, veel in-
teressanter. Hoeveel Schuttevaers 
van 24 pagina’s kan die scheepslift 
tillen?
A)  1,8 miljoen
B) 10,8 miljoen
C) 18 miljoen
D) 108 miljoen

Juli
13. Niet alleen verouderde sluizen 
zorgen voor vertraging, maar ook 
boerenblokkades deden dit jaar 
een duit in het zakje. De brug bij 
Gaarkeuken over het Van Star-
kenborghkanaal was het decor 
van een boerenprotest. De trekkers 
vertrokken rond 6 uur ’s avonds, 
maar de blokkade werd niet direct 
opgeheven. Wat was daarvoor de 
reden?
A)  De boeren hadden een mat van 

drie ton neergelegd en het lukte 
niet om die weg te halen.

B) Een hele hoop stront was op de 
brug achtergelaten. Dit moest 
eerst worden schoongemaakt.

C) De boeren hadden vijftien koeien 
aan de brug vastgemaakt. Deze 
konden niet zomaar losgemaakt 
worden.

D) De brug bleek een defect te heb-
ben opgelopen en kon daardoor 
niet meer open.

14. Er gaat heel wat over het water 
in zo’n jaar. Ieder binnenvaart-
schip is uniek, en daarmee de 
schipper eigenlijk ook. Maar welk 
historisch figuur maakte eind juli 
een tocht over de Nieuwe Maas? 

WS KERSTMAGAZINE 2022_Quiz.indd   42 06-12-2022   13:22



 DECEMBER 2022 43

K
ER

ST
M

A
G

A
ZI

N
E 

20
22

Wat kunt u winnen?
Heeft u het afgelopen jaar goed opgelet? 
Weet u welke sluis afgelopen jaar niet ge-
stremd was en in welke haven het havengeld 
het hardst gestegen is? 

Mail uw antwoorden voor maandag 23 januari 
naar: jelmer.bastiaans@promedia.nl. Tussen de 
inzendingen met de meeste juiste antwoorden 
wordt geloot. 

De winnaar mag aan boord stappen van 
een van de simulatoren van Simwave uit 
Barendrecht.
Ook mag de winnaar een jaarabonnement 
Schuttevaer cadeau doen aan een vriend, 
familielid of buurvrouw.
 

De juiste antwoorden volgen in de eerste 
Schuttevaer van het nieuwe jaar.

A)  Vincent van Gogh
B) Desiderius Erasmus
C) Michiel de Ruyter
D) Johan Cruijff

Augustus
15. Het populaire Nederlandse te-
levisieprogramma ‘Een huis vol’ 
volgt gezinnen met bovengemid-
deld veel kinderen. Zo ook de fami-
lie Zeldenrust, een binnenvaartge-
zin. Vader Jozua vaart samen met 
zijn broers op de Deo Gratias. De 
tien gezinsleden hebben allemaal 
een naam die met de ‘J’ begint. Het 
gezin wordt dan ook wel de 10 J’s 
genoemd, maar welke naam komt 
niet voor in de familie?
A)  Julia
B) Jochem
C) Jedinja
D) Jantine

16. ‘Sluizendrama vertraagt de 
binnenvaart’, prijkte er in de 
Schuttevaer. Achterstallig onder-
houd, kapotte frequentieregelaars, 
missende tandwielen. Maar, het is 
heus niet zo dat alle sluizen kapot 
zijn. De vraag aan u, welke sluis 
is in augustus van 2022 niet ge-
stremd geweest? 
A)  Sluis Grave
B) Sluis Weurt
C) Sluis Sint Andries
D) Irma Sluis

September
17. Waar augustus zich kenmerk-
te door de kapotte sluizen, was het 
in september de beurt aan diver-
se zeeschepen die in de problemen 
kwamen. Opnieuw is de vraag wie 
niet: welk schip kwam niet in de 
problemen in september 2022?
A)  Sea Eagle

B) Helge
C) Ever Act
D) Hafnia Tanzanite

18. September betekende ook de 
laatste dagen voor Henk Staghou-
wer als minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 
De stikstofcrisis deed Staghouwer 
realiseren dat hij ‘niet de juiste 
persoon was om leiding te geven 
aan de opgaven die er liggen’. De 
minister van LNV gaat ook over de 
visserij. Staghouwer werd opge-
volgd door Adema, maar hoeveel 
hele dagen zat er tussen beide mi-
nisters van visserij? 
A)  26
B) 31
C) 36
D) 41

Oktober
19. De veerboot naar Ameland is 
het probleemkind van de Wadden-
zee. De veerdienst loopt in 40% 
van de gevallen tien of meer mi-
nuten vertraging op. Kamerleden 
maken zich zorgen over de bereik-
baarheid van het eiland, zeker 
vanwege het stormseizoen, dat 
15 oktober is begonnen. Wat was 
volgens de Kamerleden een goede 
oplossing? 
A)  De vaargeul verleggen
B) Een extra veerboot inzetten
C) Minder vaak varen
D) Windschermen voor het storm-

seizoen zetten

20. Koning Willem-Alexander en 
koningin Máxima brachten in ok-

tober een staatsbezoek aan Zwe-
den. Op de achtergrond ging het 
veel over de onderzeeboot-order. Op 
de voorgrond werd er een scheeps-
bel teruggegeven. Ook maakte het 
koninklijke paar, samen met afge-
vaardigden van het kabinet meer-
dere rondvaarten. Op een Candela 
en door de haven van Gothenburg. 
Het was niet het enige staatsbe-
zoek van de koning in 2022. Hoe-
veel wel?
A)  3
B) 7
C) 11
D) 15

November
21. Schuttevaer stapte in november 
aan boord van het grootste schip 
ter wereld. De Pioneering Spirit 
van Allseas. Het werkschip is 382 
meter lang en 124 meter breed. De 
570 bemanningsleden aan boord 
kunnen genieten van allemaal 
bijzondere dingen: karaoke, bar en 
muziekruimte. Ook kunnen er vis-
jes gekeken worden in een aquari-
um aan boord. Pioneering Spirit 
is een van twee schepen van All-
seas met een aquarium aan boord, 
wat is dat de ander?
A)  Solitaire
B) Audacia
C) Lorelay
D) Fortitude

22. De kapitein onder wiens lei-
ding een sleephopperzuiger in 
2021 aan de grond liep, is door het 
Tuchtcollege voor de Scheepvaart 
voor drie weken voorwaarde-
lijk geschorst. Als hij binnen zijn 
proeftijd van twee jaar weer in de 
fout gaat, raakt hij zijn vaarbe-
voegdheid alsnog voor drie weken 
kwijt. Om welk schip gaat het? 
A)  Iersman
B) Schotsman
C) Walesman
D) Engelsman

Antwoorden
Stuur uw antwoorden voor maandag 23 
januari per mail naar jelmer.bastiaans@
promedia.nl. In de krant van 27 januari 
wordt de winnaar bekend gemaakt en 
staan de juiste antwoorden.
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ZEELIEDEN angescher te controles ontne en varenden hun vrijheid na aandenlang aan boord

Eeuwige quarantaine: 
zeelieden gevangen aan boord
Door Kees Wiersum

et was iets waar veel zeelieden reikhalzend naar uitkeken  het einde van het coronatijd-
erk. een lockdowns eer, gewoon weer de wal o , even weg van de al aar door alende 

-uurs econo ie. aar het zee anshuis, een biertje drinken o  snel wat boodscha en 
doen in de su er arkt. et als gewone ensen. aar het lie  anders, door aangescher te 
veiligheidseisen bij haventer inals dreigen zij ander aal het slachto er te worden.

WS KERSTMAGAZINE 2022_Zware Kees.indd   44 06-12-2022   13:20



 DECEMBER 2022 45

K
ER

ST
M

A
G

A
ZI

N
E 

20
22

ZEELIEDEN angescher te controles ontne en varenden hun vrijheid na aandenlang aan boord

Eeuwige quarantaine: 
zeelieden gevangen aan boord

H
et lijkt ero  dat 
deze groe  nu nog 
verder in isolement 
is geraakt. ok be-
zoekers van sche-

en  zoals zeemans-
welzijnswerkers en familie  on-
dervinden de gevolgen van nog) 
meer regelgeving en bureaucra-
tie in de havens. De ederlandse 

eevarenden Centrale C) trekt 
hierover aan de bel.
n de zomer van  leek het in-

derdaad de goede kant o  te gaan. 
De coronamaatregelen werden 
afgebouwd in grote delen van de 
wereld. aar de havens o en-
den hun oorten niet. Dit werd in 
se tember duidelijk tijdens het 
Congres eilige eehavens in lis-
singen  waar een aantal zeehavens 

leitte voor strengere toelatingsei-
sen o  haventerreinen. orzaak  
drugscriminaliteit.

aar wat zijn de gevolgen voor 
zeelieden  ijn er uitzonderingen 
voor hen gemaakt  Hoe zit het 
met recht o   walverlof  zoals ge-
regeld in het C verdrag  
W ten de havenautoriteiten ber-
hau t wel dat er ook nog zeeva-
renden o  de sche en wonen en 
werken

a de invoering van de nternati-
onal hi   ort acilit  ecurit  

) in het kader van terreur-
bestrijding  werd toegang tot ha-
venterminals voor zeelui en hun 
familie al veel moeilijker. oorten  
hekken  bewakers  asjes en regels 
werden ingevoerd en maakten het 
vaak erg lastig om even de wal 
o  te gaan. Wanneer er nu nog 
strengere eisen komen  zal het in 
veel gevallen voor bemanningen 
vrijwel onmogelijk worden om van 
het schi  af te komen voor een 
shore leave.
De C legde de vraag of er in de 
zeehavens wel rekening wordt ge-
houden met de rechten van zeelie-
den voor aan diverse instanties.

orth ea ort  afdeling havenbe-
veiliging  hoewel men zeer 
begri svol reageerde kon niemand 
een duidelijk antwoord geven. 

en zegde toe het robleem te 
bes reken met toezichthouders  
zoals burgermeesters en justitie. 

W ijkswaterstaat)  na mail-
wisseling leek men toch enigszins 
verrast dat er ook nog een beman-

ning 
aan 
boord 
van sche-

en zit. en 
was wel blij 
met dit signaal  en 
gaf aan echt te robe-
ren een duurzame welzijns-
structuur voor zeevarenden tot 
stand te brengen.  en zegde toe 
de zaak te bes reken met afdeling 

eehavens.
Haven olitie team eeland  ook 
hier werd de toezegging gedaan 
de situatie te gaan bes reken 
met diverse artijen en te kijken 
of het recht van zeelieden kan 
worden ge m lementeerd in de 
havenbeveiligings lannen

Reason for rejection: xx
Welke restricties worden nu al) 
ervaren in de diverse havens  s er 
enige uniformiteit te ontdekken  

Amsterdam:
 en aantal terminals b.v. g-

gerding) sluit de oort om  
of . r is geen ortier voor 
de avond. chee sagenten horen 
een sleutel te brengen maar dit ge-
beurt vaak niet. 
 Bij terminal ietlanden hebben 

alle zeevarenden een verbod ge-
kregen om de terminal te betreden 
vanwege een dodelijk) ongeval in 
het verleden. Bezoekers moeten 
begeleid worden wat het buitenge-
woon omslachtig maakt aan boord 
te komen.
 Bunge terminal maakt het nog 

bonter  sinds de corona eriode 
mogen zeevarenden hun schi  
niet verlaten. ok na deze moeilij-
ke tijd is het verbod gehandhaafd  
men vindt dat wellicht wel zo 
gemakkelijk.
 che en o  de boeien gma ter-

minal) worden ook vergeten  c. . 
men wil geen verantwoorde-
lijkheid nemen. r is in de regel 
een bootje met een schi er die 
kraandrijvers of surve ors naar de 
drijvende kranen brengt. Hoewel 
de terminal voor deze dienst een 
dag rijs betaalt is het bootje er 
niet voor zeevarenden.
  nieuwe terminals wordt geen 

re-
kening 

gehouden met 
zeevarenden die de wal o  willen. 
Dit geldt in Amsterdam voor een 
van de terminals van de ietlan-
den en de BA gma combinatie 
het voormalige ord terrein).

Vlissingen:
 n de haven moeten chauffeurs 

van ta ibusjes  schee sbezoekers 
zoals astoraal werkers) binnen 

afzienbare tijd beschikken over 
een zogenaamde document. 

en erklaring mtrent het e-
drag. Anders kom je het haven-
terrein niet meer o . eel van die 
bezoekers zijn vrijwilliger zee-
manshuizen  chauffeurs  welzijns-
werkers) en worden zo o  kosten 
gejaagd.
 Bij terminal erbrugge lijkt het 

haventerrein o  een fort  as na 
een  veiligheidse amen  afgelegd 
te hebben online) en een di loma  
te hebben ge rint n je te hebben 
aangemeld mag je naar binnen  als 
er tenminste een ortier zit die 
deze regelementen kent. en ver-
haal dat o valt was dat een eder-
landse ka itein zijn kinderen niet 
aan boord kon ontmoeten omdat 
toegang verboden is voor mensen 
onder de  jaar. Wel rijdt er een 
shuttle bus.
 Acces World Terminal  toegang 

erg moeilijk. a aanmelding is niet 
altijd duidelijk of de aanvraag ge-
honoreerd is wordt. 
 De dwarskade van de aloot-

haven vroeger ubliek toegan-
kelijk) is sinds kort gehuurd door 
Access World en is feitelijk niet 
meer bereikbaar. Het niet kunnen 
bezoeken bij Access World voelt 
als een tekortkoming naar de zee-
lieden. r komt dan ook nooit een 
o haal verzoek van sche en die 
hier liggen. De oorzaak is ook het 
gevolg van een verbouwing van de 
kade aldaar.

Waarschu-
wingsborden. 
Foto’s Kees 

Wiersum
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 Terminal u ermaritime eist 
uur voor bezoek aan een schi  een 

aanmelding sinds dit voorjaar). 
Dit is raktisch erg moeilijk omdat 
niet altijd  uur van tevoren te zien 
is welk schi  hier komt.

Europort:
 AD  en C terminals blijken 

juist heel soe el om te gaan met toe-
gang tot de terminals. Daarentegen is 

CT terminal heel strikt o  het kun-
nen tonen van een origineel as oort 
o merkelijk is dat een zeemans-

boekje  toch een o cieel identiteits-
document  niet erkend wordt.)
 ok andere terminals in de uro-
ort zijn makkelijk  W  uroma  
o ak en TT maken het zeevaren-

den niet nodeloos lastig met het aan 
de wal gaan of bezoekers aan boord 
laten gaan.

Rotterdam, overig:
 Het blijft onmogelijk  o  een hand-

jevol laatsen na  zoals arkkade  
lo dkade  ekhaven en andtong 

 om in de haven van otterdam zon-
der aanmelding en goedkeuring via 
shi re ort toegang tot een terminal 
te krijgen en dus o  schee sbezoek 
te gaan. een aanmelding en goed-
keuring betekent dat de slagboom 
niet voor je o engaat. r worden 
geen uitzonderingen gemaakt  ook al 
heeft de ortier je vijftig keer eerder 
gezien. n Antwer en volstaat een 
kaart waarmee de houder alle termi-
nals in Antwer en kan bezoeken).
  diverse haventerreinen zijn 

blauwe loo routes aangegeven  ech-
ter deze zijn bedoeld voor bezoekers  
niet voor de zeevarenden. Daarvan 
wordt verwacht dat deze bij de gang-
wa  worden o gehaald  en worden 
teruggebracht.
 CT Delta  werknemers van de ter-

minal worden naar en van de kranen 
gereden. De busjes zitten haast nooit 
vol. Het zou ideaal zijn om zeevaren-
den mee te nemen naar de hoofdin-
gang. Het is al eens eerder ter s rake 
gekomen  maar dat wordt geweigerd  
wellicht s elen verzekeringsoverwe-
gingen een rol.
 terminal  hier wordt het 

steeds moeilijker om aan boord te 
komen als bezoeker  laat staan voor 
zeevarenden die even de wal o  wil-
len. Wanneer je niet meer door de 

oort kan  moeten de dure bootjes 
van de roeiers worden ingezet. Dat is 

niet te betalen voor de bemanningen 
en reders zitten ook niet te wachten 
o  deze kosten.
 o ak Agencies  deze grootste 

schee sagent van otterdam wijst 
vaak  om onduidelijke redenen  een 
verzoek tot schee sbezoek af.  de 
afwijzing staat dan eason for rejec-
tion   daar word je niet wijzer van.

Eemshaven:
Als zeevarende kun je maar beter af-
meren in de emshaven. Hoewel  een 
gezellige dor skroeg zal je daar niet 
snel tegenkomen. aar assagieren 
van bemanning en bezoeken van 
sche en is daar zonder roblemen 
mogelijk. 
 A ms terminal is weliswaar niet 

toegankelijk energiecentrale) maar 
de zeevarenden kunnen wel van 
boord om bijvoorbeeld het zeemans-
huis te bezoeken.
 terminal. anuit veiligheids-

overwegingen mogen bezoekers niet 
zomaar de terminal o  maar zeeva-
renden kunnen zonder roblemen 
van het terrein af en weer terug aan 
boord). 

el ijl
n Delfzijl schijnen helemaal geen 
roblemen te zijn om sche en te be-

zoeken of voor zeevarenden om te 
assagieren. 

Binnenvaart:
Tot slot nemen het aantal klachten 
van de binnenvaart ook toe. ig laat-
sen verdwijnen  mogelijkheden om 
de wal o  te gaan zijn steeds schaar-

Sommige terminals geven geen 
reden op voor restricties
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ser  auto s kunnen niet meer aan de 
wal worden gezet. ok hier lijken de 
regelmakers zich niet bewust dat er 
o  de sche en nog bemanningen zit-
ten. ensen die ook eens de benen 
willen strekken.

Oplossing?
erscher ing van haventerreinen ter 

voorkoming van druggerelateerde 
misdrijven in de haven van otter-
dam werd o   november nog  
kilo coca ne ondersche t) is uiter-
aard rima maar het kan niet de be-
doeling zijn dat zeevarenden hiervan 
de du e worden. en o lossing zou 
kunnen zijn een sociale aragraaf 
voor zeevarenden o  te nemen in de 
veiligheids lannen van bedrijven en 
de beleids lannen van havenbeheer-
ders en ministeries. 

orth ea ort  We hebben wel oren 
naar dit idee om een soort sociale 

aragraaf toe te voegen over het wel-
zijn van zeevarenden. odat het niet 
aan de aandacht kan ontsna en . 

en welzijns aragraaf zou nationaal 
of zelfs uro ees moeten worden 
ingevoerd. k o  rivate haventer-
reinen die vaak als forten bewaakt 
worden. 
Helaas worden zeevarenden vaak 
niet eens genoemd wanneer het gaat 
over verscher ing van de veiligheid. 

e worden sim elweg vergeten . De 
rechten van zeevarenden worden 
ook bijna nooit beschreven in de ha-
venbeveiligings lannen. De termi-
nals voeren vaak een lokaal beleid 
en lijken vaak niet o  de hoogte te 
zijn van de rechten van zeevarenden  
vastgelegd in de richtlijnen van het 

C  of internationale) regel-
geving o  dit gebied. oor zeevaren-
den wordt een kort uitsta je aan de 
wal een kansloze bureaucratische 
e ercitie  geen a ieren of geld  geen 
toegang o  het haventerrein en dus 
geen walverlof. n bij iedere termi-
nal weer andere regels. eevarenden 
hebben vooral het gevoel dat zij de 
du e zijn van een te streng o gevat 
intern beleid. 
De rest van de roblemen ua wal-
verlof ontstaat vooral van kant van 
de rederijen. aak vinden reders de 
bijkomende kosten om agenten te in-
strueren  een busje of bootje te char-
teren of andere a ieren te verstrek-
ken aan bemanningen te duur. n zo-
lang de zeevarenden niet rotesteert 
blijft de situatie zoals die is. 

 rikkeldraad o  het 
strand bij ort  Ehoala. 

 as o , gevaar
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HOLLANDSE GLORIE

Het jaar in 
superjachten
Door Jelmer Bastiaans

oogwater en lage bruggen, de o he  rond e  ezos, 
aan de ketting door banden et ussen o  de sanctie-
lijst en de  chi  van het aar- rijs. u erjachten 
zorgden voor veel s raak akend nieuws. chuttevaer 
kijkt terug o  0  in su erjachten.

e tweede oging bij de s oorbrug was wel succesvol. Foto Heesen Yachts.

uturistische beelden in eusden. Foto Heesen Yachts / Tom van 

Oossanen
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Het transport 
van Galactica
Een dag voordat het trans-
port gepland stond belde 
Schuttevaer met woord-
voerder van Heesen Yachts, 
Sara Gioanola. Het was 
een speciaal moment voor 
Heesen Yachts, want haar 
grootste superjacht ooit was 
klaar voor de proefvaart. 

Gioanola vertelde aan de voor-
avond dat er een aantal span-
nende momenten aankwamen. 
Het bovenste deel van het 
schip was eraf gehaald en het 
volledige schip was met water 
geballast. Ook waren de propel-
lers verwijderd zodat het niet 
te die  zou steken. ioanola  

r moeten twee bruggen ge-
passeerd worden, waar maar 4 
centimeter speling is.’ Doelend 
o  de brug bij Heusden en de 

eizersveerbrug. Het artikel 
in chuttevaer eindigde met 
de volgende zin  over is het 
voorlopig nog niet. Eerst moet 
het su erjacht veilig Harlingen 
bereiken.’

aterdag  januari brak aan en 
het transport richting Harlin-
gen kon beginnen. Allereerst 
stond de versmalling en de 
brug bij acharen o  het ro-
gramma. ‘Hiervoor waren de 
omstandigheden goed en dus 
besloten we te vertrekken.’ Dat 
ging perfect.
Hoewel de omstandigheden 
goed waren voor de assage bij 

acharen  zorgde dit wel voor 
latere problemen. Problemen 
waar Heesen zich van bewust 
was. ‘Voor de passage van 

acharen waren de condities 
goed. We hebben toen beslo-
ten het eerste deel van de reis 
te doen met het gevaar dat 
niet de hele reis voltooid kon 
worden.’

Spoorbrug
Dat bleek even later. Het hoge 
water  gevolg van flinke regen-
val en smeltende sneeuw zorg-
de ervoor dat Galactica niet 
onder de s oorbrug bij Den 
Bosch aste. r werd zo ver 
mogelijk onder de brug gevaren 
om te kijken of het toch zou 

assen  maar het lukte niet.
Het dichtbij komen zorgde 
voor s ectaculaire foto s  maar 
ook voor geruchten. Het su er-

jacht zou vastzitten  maar dat 
klo te niet. Continu contro-
leerden we de waterstand en 
daardoor zijn we in controle ge-
bleven. alactica heeft de brug 
dan ook niet geraakt.  Buiten 
het meten met een laser wordt 
er fysiek gemeten. ‘Die fysieke 
meting is cruciaal wanneer het 
krap is.’
Onder begeleiding van de 
Broedertrouw  en duwboot 
Pieter van der Wees vertrok de 

alactica maandagmorgen  
januari voor de tweede maal 
richting Harlingen. Het water 
was dusdanig gezakt dat het 
schi  nu onder de brug zo n  
centimeter speling had.

 naar Heusden. en van 
de bruggen die van te voren 
als ‘spannend’ was aangestipt 
door Gioanola. Het water was 
te hoog om in de vroege mid-
dag van  januari de brug te 
passeren. Dat bleek nadat het 
schi  net zoals in Den Bosch  
zover mogelijk onder de brug 
was gevaren. nieuw leverde 
het een s ectaculaire foto o  
en o nieuw waren er geruch-
ten  maar o nieuw zat alacti-
ca niet vast.

Beschadigde lamp
r werd tot de avonduren ge-

wacht met het passeren van 
de brug. ets wat vooral de 
foto’s ten goede kwam. Nadat 
de brug bij Heusden werd ge-

asseerd  met  centimeter 
speling, werd er gewacht op de 
volgende ochtend om de tocht 
te vervolgen. Er werd overi-
gens wel een lamp geraakt. 
‘De lamp is beschadigd, maar 
Galactica niet’, vertelt Gioano-
la. Het maakte wel vrij veel 
geluid.
Er stond de volgende ochtend 
nog n s annende brug o  
het rogramma  de eizers-
veerbrug. Deze werd relatief 
gemakkelijk ge asseerd  want 
het water was inmiddels ge-
zakt. n zo kon alactica via 
de oordzee Harlingen berei-
ken, waar het overigens nog 
altijd ligt.

e assage bij acharen. Foto Heesen 

Yachts / Tom van Oossanen
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Aan de ketting 
door banden
Het 58,5 meter lange superjacht Phi, ge-
bouwd door Royal Huisman, werd eind 
maart aan de ketting gelegd door de Na-
tional Crime Agency (NCA) in het Ver-
e  o k ijk  t o e oek  e-
bleken dat het jacht eigendom was van 
ee  u e ake a  e  laat 

ete  at et e u t o u elijk a  
gemaakt wie de eigenaar van het 58,50 
meter lange superjacht was. ‘Het schip 
heeft als thuishaven de eilanden van St. 
Kits en Nevis en voert de Maltese vlag.’

Toch is het de CA gelukt de eigenaar te 
achterhalen  het bleek om een ussische 
zakenman te gaan. Die naar verwachting  
miljoen euro voor hi heeft neergelegd. Het 
in beslag nemen van hi laat zien dat we de 
zwaarst mogelijke sancties kunnen en willen 
opleggen.’

en overzicht van de ederlandse sancties 
tegen usland van minister Hoekstra van 
Buitenlandse aken  die een aantal dagen 
later werd ge ubliceerd  wees uit dat ook in 

ederland su erjachten in de gaten worden 
gehouden. Het ministerie van nfrastructuur 
en Waterstaat had de jachten in beeld  maar 
zag geen aanleiding om beslag te leggen o  
de in aanbouw zijnde sche en. omenteel 
is geen sprake van levering, overdracht of 
e ort en dus ook niet van een o  handen 
zijnde overtreding vanwege het e ortver-
bod o  lu e goederen. Dus is er geen grond 
of aanleiding voor beslag’, schreef Hoekstra 
aan de Tweede Kamer.

Roman Abramovitsj
n totaal waren het twintig lu ejachten  

maar dat zijn jachten tussen de  meter en 
de  meter. Werven of handelaren mogen 
de sche en onder verscher t toezicht niet 
leveren of overdragen aan andere artijen. 
De vaartuigen liggen overigens niet letter-
lijk aan de ketting . roefvaarten zijn nog 
wel toegestaan  maar onder toezicht van de 

ustwacht en de Douane. De Britse krant 
The uardian meldde destijds dat een su-

erjacht van de ussische miljardair oman 
Abramovitsj in ederland ligt voor onder-
houd. De Douane doet geen mededelingen 
over individuele jachten in verband met de 
privacywetgeving.
Buiten ederland waren er eigenaren die 
hun su erjacht naar landen zonder sancties 
lieten vervoeren. aar  niet iedereen was o  
tijd. o werden ook in Duitsland en tali  su-

erjachten aan de ketting gelegd.

e e  oet tij elijk ijke  oo  
ea o  u e a t a  e  e-

o  lot  a  e o e u  
wereldnieuws. 

The ew ork Times  The uardian 
en de Franse krant Le Parisien, alle-
maal schreven ze over de  meter 
hoge brug die uit elkaar moest voor 
een van de rijkste mannen van de 

wereld. 
ok al was er begin februari nog geen 

vergunning aangevraagd voor het ont-
mantelen van de brug. 

en half jaar later kwam er een ti  
binnen o  de redactie van chutte-
vaer. Want het  meter lange su er-
jacht zou niet meer o  de werf van 
Oceanco in Alblasserdam liggen, maar 
al getrans orteerd zijn. De Hef dus 

Bezos, De Hef en Project Y721

u erjacht hi aan de ketting in 
onden. Foto NCA
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Een primeur was er voor Viva van Feadship/
Royal van Lent. Als eerste superjacht ooit 

o  et e e t eu e   a  
et aa ij

De rijs werd maandagavond  november in De 
Doelen in otterdam uitgereikt tijdens het jaarlijk-
se aritime Awards ala.  deze avond worden 
de belangrijkste maritieme rijzen uitgereikt. n 
de belangrijkste van deze rijzen ging naar het  
meter lange en  meter brede su erjacht iva. 

olgens de jur  is de iva een schi  dat van A tot 
 uitblinkt in erfectie . vallend zijn de con-

sistente materiaalkeuzes  het uitgekiende ruim-
tegebruik en de com le e constructies in staal  
aluminium en glas. De gebogen ramen die door-
lo en over de gehele lengte van de o bouw zijn 
een technisch hoogstandje. n de machinekamer 
worden de unieke restatie en samenwerking van 
ontwer ers  engineers  bouwers en management 
onderstree t met een e ci nt  trillingvrij en ge-
luidloos h bride voortstuwingss steem.

Niet de Nieuwe, maar 
de Oude Maas het de-
cor van Bezos’ jacht

Schip van het Jaar

Bezos, De Hef en Project Y721 niet uit elkaar  n is het su erjacht van 
Bezos echt al ver laatst en waar zijn de 
torenhoge masten gebleven  a s eur-
werk door ondergetekende werd het 
verhaal bevestigd. Het su erjacht was 
inderdaad al voorbij De Hef  maar hoe 
en waar ligt het nu

Telelens
Bekende havenfotograaf Ries van Wen-
del de Joode werd naar ernis gestuurd  
want wellicht kon hij vanaf daar een blik 
werpen op Greenports Rotterdam. Dit 

was de vermoedelijke werf van bestem-
ming geweest. Op de redactie werd er 
in s anning gewacht o  resultaat. ies 
besloot richting de Rotterdamse Waal-
haven te trekken, want was op diverse 
hekken gestuit in ernis. Wellicht kon 
hij over het water een blik o vangen van 
het grootste ederlandse su erjacht in 
wording. Dat lukte  al moest hij er wel 
voor o  een Duits binnenvaartschi  
klimmen en de telelens gebruiken.

 de foto waren geen masten te zien. 
ekozen was om deze er af te laten tij-

dens het trans ort  dat door oninklijke 
van der Wees werd verricht. Daardoor 
was het mogelijk om het su erjacht over 
de ude aas te trans orteren. Dat al-
les gebeurde in het holst van de nacht. 
De drie masten gingen in de dagen erna, 
o  klaarlichte dag  wel over de ieuwe 

aas. Dat gebeurde liggend en zo was 
alle ophef voor niets geweest.

aar het grootste in ederland gebouw-
de su erjacht aller tijden heeft daarmee 
niet de aandacht gekregen die het vak-
manschap verdient.

 e eerste 
van drie asten 
onderweg. Foto 

Jan van der Wiel

 et casco van 
roject 1 bij 

Greenport in 
otterda . 

Foto Ries van Wendel 

de Joode

chi  van het aar  iva onderweg 
naar de oordzee. Foto Tom van Oossanen
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‘We voelen een 
voortrekkersrol 
voor het Friese 
achterland’

Paul Pot zit al ruim dertig 
jaar in de havenwereld. 
Foto’s Jelmer Bastiaans
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FRIESE ZEEHAVEN e activiteiten zijn zeer divers in onze haven

Directeur Paul Pot: 
‘Aanpassen havenmond 
cruciaal voor Port of 
Harlingen’
Door Jelmer Bastiaans

e hebben diverse o lossingen voor de haven ond onderzocht. u gaan we o  
zoek naar draagvlak en geld , vertelt aul ot. inds de o richting directeur van het 

avenbedrij   ort o  arlingen. e begonnen et nul euro o  de rekening, de 
enige bron van inko sten was het havengeld.  ij  jaar later is er volo  activiteit in 
de haven. aar voor verdere uitbreiding zijn aan assingen nodig.

O
p de achtergrond vaart 
het binnenvaartschip 
Freya door de Indus-
triehaven van Harlin-
gen. Op de voorgrond 
staat directeur van 

Port of Harlingen Paul Pot. Enthousi-
ast wijzend naar de vele activiteiten 
in de Friese haven. 'De aardappel-
campagne is net weer gestart. Tot 
en met februari gaan er vanaf hier 
aardappelen richting Afrika, om daar 
te worden gepoot.'
Dat was vorig jaar zo n .  ton. 
Het is een van de vele zeevaartac-
tiviteiten in Harlingen, waar de 
zeevaart goed is voor de overslag 
van zo n twee miljoen ton er jaar. 

out bij de zoutfabriek risia en bij 
aansen wordt veel zand en grind 

overgeslagen.'
Harlingen is de enige riese zee-
haven en daarmee een belangrijk 
knooppunt voor het achterland. ‘We 
voelen een voortrekkersrol voor het 
Friese achterland. Samen met de 
gemeente Smallingerland hebben 
we daarom Havennetwerk Fryslân 
o gezet en daaruit is de trategi-
sche Agenda voor het Havennetwerk 

voortgevloeid en in oktober is die 
door  bedrijven ondertekend.
Pot probeert hiermee ook het haven-
bewustzijn in de riese gemeentes 
te verhogen. 'Voorbeeld hiervan is 
Drachten. Daar was ongeveer in  
jaar niet meer naar omgekeken naar 
de haven. Dat is gelukkig nu wel an-
ders en zijn ze zich zeer bewust van 
de haven en wat voor kansen dat 
biedt. ommige gemeentes lijken niet 
te weten dat ze een haven hebben.
Voor het Havennetwerk is nog wel 

nanciering nodig. Jaarlijks zo n 
.  euro. Daar zijn we druk mee 

bezig.

Grondbezit
Druk bezig is ot ook in zijn eigen 
haven. 'De gemeente heeft in het ver-
leden alle gronden verkocht. Daar-
om hadden wij bij het begin alleen 
havengeld als inkomstenbron. In een 
ideaal scenario ben je als haven voor 

 a hankelijk van havengelden 
en voor  van havengronden. Dat 
was hier  havengeld.
Om die verdeling te veranderen 
koo t het havenbedrijf gronden o  
zodra die gelegenheid zich voordoet. 

We zitten nu o  een verdeling van 
.

ecente ont o te Harlingen zich als 
uitvalsbasis voor superjachten. 'Daar 
zie ik ook otentie in. Wij zijn een 
goede uitvalsbasis voor proefvaarten 
o  de oordzee.
Niet alleen voor het in Harlingen ge-
vestigde con achts  maar ook zeker 
voor superjachten van Feadship uit 

akkum. nze kades moeten nog 
iets meer "plug & play" worden. Daar 
hel en betere stroomvoorzieningen 
bij  maar ik denk dat tijdelijke kanto-
ren en goede afmeervoorzieningen 
ook een o tie kunnen zijn.

Zaagtandsteiger
oor de visserij is die sta  al ge-

maakt. oor vijf miljoen euro is de 
nieuwe zogenoemde aagtandstei-
ger gebouwd. Die geeft lek aan  
viskotters. .  euro van die 
vijf miljoen euro is subsidie van de 

rovincie  maar de rest is zelf bekos-
tigd. 'De timing is wel ongelukkig.' 
Pot doelt op de huidige saneringen 
binnen de visserij. Wij hebben mo-
menteel de helft van de aanlandin-
gen die we normaal hebben. Maar ik 
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geloof dat het geen loze investering 
is geweest. We zijn nu de visserij-
haven van Nederland met de beste 
voorzieningen  dat durf ik wel te 
stellen. De vissers weten ons heus 
wel te vinden. Daarnaast hebben we 
goede hoop dat de markt weer gaat 
herstellen  al gaat dat zeker een aar 
jaar duren.'
De Zaagtandsteiger werd geopend 
tijdens de viering van vijf jaar ort 
of Harlingen. 'Ook openden we toen 
onze gemoderniseerde verkeers ost.
De ost  die  bezet is  had ver-
ouderde a aratuur. ijkswaterstaat 
hecht veel waarde aan onze ver-
keerspost. Samen met de Brandaris 
fungeert die als ogen en oren van de 
Waddenzee.

en Waddenzee waar veel gebeurt. 
'Er komt hier vanalles langs, we heb-
ben de veerdienst  zeevaart  binnen-
vaart  bruine vloot en de lezier-
jachtjes in de zomer.  Het gaat ook 
wel eens mis  flink mis  zoals bij twee 
ongelukken in de bruine vloot en 
de aanvaring met de snelboot van 
Doeksen. Dat zijn heftige gebeurte-
nissen en die hebben veel impact op 
Harlingen.'

Levvel-terrein
Terug naar de haven, waar Pot in-
middels in de Nieuwe Industrieha-
ven staat. 'Aan de overkant van het 
water, daar komt per 1 januari een 
terrein vrij.

ot wijst naar het evvel terrein. 
Daar werden speciale blokken voor 
de renovatie van de Afsluitdijk ge-

roduceerd  maar die zijn nu klaar en 
de fabriek wordt gesloten. 'Daar heb-
ben we nu een aantal interessante 
potentiële klanten voor die de over-
slag een flinke boost zouden geven  
vertelt Pot enthousiast. 'Maar, daar 
kan ik nog niet teveel over zeggen.

ven daarvoor zijn we langs een 
tweede terrein gereden dat op korte 
termijn vacant wordt. Hier zit ermi-
lion, gespecialiseerd in olie- en gas-
winning. Daar gebeurt nu niets meer 

en dus komt dit gebied ook vrij   
hectare.'

ot ziet hier kansen voor een duur-
zame o tie. We zijn veel bezig met 
duurzaamheid. olgend jaar komt 
hier een proef vanuit Green Shipping 
Waddenzee met walstroom uit groe-
ne waterstof.'

aar de directeur ziet het liefst ook 
een vaste bunkerlocatie voor een al-
ternatieve brandstof naar de haven 
komen. 'We spelen als haven een 
belangrijke rol in de verduurzaming  
die moeten we faciliteren. Een water-

sto bunkerlocatie zou ik graag naar 
de haven halen.'
Een andere optie is een locatie om 

 te bunkeren  daar hebben in elk 
geval twee sche en baat bij. ederij 
Doeksen heeft twee catama-
rans. Daar komt nu iedere woens-
dag een vrachtwagen voor, maar een 
vaste locatie vinden wij en Doeksen 
interessant.'

ij  aar oor it
ot is nu vijf jaar directeur en wan-

neer ot nog eens vijf jaar vooruit-

Een schi  van an der a  gaat vanuit de haven richting de haven ond.
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er lag ij er
arlingen 2 2

In 2021 deden 7712 schepen de 
haven van Harlingen aan. 2 zee-
schepen, 22  binnenvaartschepen, 

 zeekotters, 2  binnenvis-
sers,  zeilcharterschepen en 2  
riviercruiseschepen. De zeevaart was 
goed voor de  overslag van 1,9 miljoen 
ton goederen en de binnenvaart voor 
2,3 miljoen ton. 27.000 teu aan con-
tainers passeerde de haven en het 
aantal bedrijven dat er gevestigd is 
staat op 215.
Vergeleken met een jaar eerder be-
tekende dit een tijging an  in 
de o er lag en  in het aantal 

he en  Die stijging was vooral te 
danken aan de zeevaart. Het aantal 

ee he en i  met  ge tegen en 
de overslag voor de ee aart teeg 
met 2 . Het overgrote deel was 
zeezand, grind, zout en aardappelen.

kijkt is een alternatieve bunkerloca-
tie een van de veranderingen voor 
de haven van Harlingen. 'Daarnaast 
hoo  ik dat wij een belangrijk knel-
punten hebben aangepakt.'

ot en zijn team hebben de gehele 
haven in kaart laten brengen, waar 
zitten de knel unten  n zijn o val-
lende kantoor op de Waddenpro-
menade  die het havenbedrijf ook 
onder handen wil nemen  akt hij er 
een kaart bij. oals je ziet slingert 
de vaargeul van de haven nogal. Dat 
komt, omdat er steeds een stukje 

bij is gekomen. Dat zorgt ervoor dat 
wanneer je de havenmond invaart er 
direct een lastige bocht moet worden 
gemaakt. We willen kijken of we dat 
kunnen veranderen.'

ogelijkheden zijn de havenmond 
uitbreiden, een tweede havenmond 
aanleggen of de Noorderpier verleg-
gen. 'Intern hebben we ons huiswerk 
gedaan. Het ra ort is bijna klaar en 
dan gaan we naar de gemeente en 
stakeholders en o  zoek naar draag-
vlak en geld.'
Pot beseft dat de plannen ook rea-
listisch moeten zijn. Harlingen heeft 

.  inwoners en dat zijn soms 
ook .  havendirecteuren.  De 
enige echte directeur is niet bang 
voor tegenstand, 'maar we moeten 
ook geen Tweede Maasvlakte willen 
aanleggen  lacht hij. Wanneer we 
in de ruimte worden beperkt, is het 

belangrijk te gaan intensiveren. r 
zijn bedrijven die niet direct aan het 
water hoeven te zitten. Die ruimte is 
kostbaar voor artijen die daar wel 
baat bij hebben. De invulling van de 
ruimte in de haven is een constant 
spel.'

f ot er over vijf jaar zelf nog bij 
is  Als het aan mij ligt wel. k zit nu 
al ruim  jaar in de havens  eerst 
Groningen Seaports en daarna Port 
of Amsterdam en nu vijf jaar hier. Als 
je de havenkoorts eenmaal te pakken 
hebt, kom je er niet meer vanaf.'

Binnen-
vaartschi  
Freya vaart 
door de 
ndustrie-

haven van 
Harlingen.

inks een veerboot van ederij oeksen en het witte kantoor van aul ot en zijn tea .Een schi  van an der a  gaat vanuit de haven richting de haven ond.
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Joop Roodenburg van kranenbouwer 
uis an Equi ent is sa en et zijn 
broer goed voor meer dan een half 

miljard. Foto ANP

Projectontwikkelaar Wim Beelen heeft 
zijn iljoenen niet in de aritie e 

sector verdiend, maar investeert ze wel in 
scheepsbouw. rchie oto

Edward Heerema staat nu in de Top 200 
met een vermogen van 250 miljoen euro. 

Foto ANP

John Fentener van Vlissingen bezet 
plaats 13 in de Quote 500. Foto 

Wikipedia

Pieter Heerema. Foto Wikipediaijnand on links  en zijn a ilie waren al 
steenrijk voordat ze ater illar schee s o-

toren gingen importeren. Foto ANP

QUOTE 500 it zijn de aritie e rijksten van ederland

aritieme rijken gaat 
het voor de wind

Door Dirk van der Meulen

oor de 00 allerrijkste ederlanders staat de 
vermogensteller nu op 229,955 miljard euro, 
volgens de jaarlijkse uote 00. och weer 

,  eer dan vorig jaar. e rijksten van ons 
land lijken zich weinig aan te trekken van barre 
tijden . oe verging het onze selectie van 0 
Quote 500-leden met maritieme belangen? En 
hoe staat het et de rijkste aritie e a ilies

D
e Top 3 in de 
Quote 500 
wordt gevormd 
door Charle-
ne De Carval-
ho-Heineken 

(12,8 miljard, -5,2%), Ralph 
Sonnenberg (Hunter Douglas, 
6,2 miljard, +72,2%) en Frits 
Goldschmeding (5,2 miljard, 
-7,1%). Het aantal miljardairs 
in de lijst nam met twee toe 
naar 47.

Onze maritieme Quote 

500-selectie werd in 2021 
 rijker. Het gezamenlijk 

vermogen groeide met 2,5 
miljard naar 15,9 miljard euro 
(gemiddeld 513,4 miljoen). 
De hoogstgenoteerde onder 
de  maritieme rijksten  is 

ij a  o  van Pon Hol-
dings. Hij klom in de uo-
te 500 van plaats 15 naar 

 dankzij een  hoger 
vermogen van nu 2,7 mil-
jard euro. o  e te e  a  

l e  op plaats 13 trok 
zijn vermogen naar  miljard 

Maritieme rijken samen 
goed voor bijna 3  
miljard euro
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Rob Tromp van Caru 
Containers nieuw in 
de lijst 

euro (+4,5%) vooral uit het 
havengerelateerde familiebe-
drijf H .

Pieter Heerema
Quote trekt het boetekleed 
aan voor de inschatting van 
het vermogen van platform-
bouwer Pieter Heerema 
Heerema arine Contrac-

tors)  vanwege beter nanci-
eel s eurwerk . et  miljard 
euro ) steeg zijn osi-
tie van  naar .

liemiljardair Marcel van 
Poecke (Atlas Invest) groei-
de met  naar  miljard 
euro  goed voor ositien . 
Door torenhoge energie rij-
zen is zijn deelname in olie  
en gasbedrijf ne D as sterk 
winstgevend.

i erij
n de visserij staat Annerieke 

olijk met  miljoen euro 
) aan to  o  laats . 

Bij concurrent arlevliet en 
an der las zagen directeu-

ren Diek Parlevliet en Jan van 
der Plas volgens Quote hun 
(gedeelde) vermogen 8,9% 
afnemen naar elk  miljoen 
euro  goed voor de laatsen  
en  o  de rijkenlijst.

De broers Ton )  Piet ) 
en Jaap (66) Koole namen 
in  afscheid hun oole 
Tanktrans ort. Hun vermogen 
van  miljoen euro ) is 
goed voor een ste laats. 
Quote kwam er niet achter 
wat de broers tegenwoordig 
uits oken.

en gelijk vermogen  
miljoen  ) brengt de broers 
Joop ) en Henk ) 

Roodenburg van Huisman 
ui ment naar ositie .

Damen Shipyards
a twee zware verliesjaren 

hield Damen hi ards in 
 netto een miljoen euro 

winst over. Het vermogen 
van aandeelhouder Kommer 
Damen werd geschat op 425 
miljoen euro ositie ).

Hugo Heerema  die zijn ver-
mogen verdiende met Blue-
water verhuur van s)  
zakte naar laats  on-
danks een vermogensgroei 
met  naar  miljoen 
euro. De havenbaronnen 
Jan Peter en Dolf Peterson 

laats ) zagen hun ver-
mogen 4,6% groeien naar 

 miljoen euro. De broers 
Joel en Danny Wyler komen 
voort uit de graanhandel 

ranaria)  maar leggen zich 
nu vooral toe op noten en 
zuidvruchten. Hun vermogen 
nam  toe naar  miljoen 
euro laats ).

Edward Heerema van offsho-
rebedrijf Allseas steeg van 

laats  naar  door  
vermogensgroei naar  mil-
joen euro. Ton Kooren (86) 
van slee bootrederij otug 
staat nu op positie 245 met 

 groei naar  miljoen 
euro.

Rob Tromp van Caru Contai-
ners is nieuw in de uote . 

ijn bedrijf zag de markt voor 
zeecontainers e loderen 
naar een omzet van bijna  
miljoen euro. Trom  bezet nu 

ositie  o  de lijst.

rojectontwikkelaar Wim 
Beelen uote   mil-
joen euro  ) is na over-
name van het AD terrein in 
Amsterdam druk met plannen 
voor de Dutch u er acht 
Tech Cam us.

Baggerbedrijf De Boer Dutch 
Dredging van de broers Hugo 
en Kees van de Graaf in 
Utrecht draait op volle toeren 

en dat komt hun vermogen-
s ositie uote   mil-
joen euro  ) ten goede. 
n liedrecht werd een nieuw 

hoofdkantoor geo end.

De stijgende vraag naar grond-
stoffen en sche en heeft an 
Weelde hi ing rou  van 
Rob van Weelde uote  

 miljoen euro  ) in 
 veel goed gedaan. Hij 

klom  laatsen o  de rijken-
lijst. an diezelfde marktont-
wikkeling ro teerde ook Al-
bert van Ommen (Quote 383, 

 miljoen euro  ) 
met zijn uro ijn rou  in 

oerdijk. Hij klom  laatsen 
o  de lijst. eder Jan Valkier 

uote   miljoen euro  
) van de Anthon  eder 

rou  sloot  ook af met 
betere cijfers.

Ravestein Deest
We zijn een beetje e treem 
nancieel gezond  zegt ma-

ritiem staalbouwer Cees 
Ravestein ) uit Deest in 
de editie van de uote 

. Hij staat o  laats  
met  miljoen euro   rij-
ker dan de vorige keer.

olgens Frits Dix (Quote 469, 
 miljoen euro  ) van 
T hi ing is de rederij-

wereld een gekkenhuis. ind 
dit jaar verkoo t hij zijn laat-
ste aandelen in T.

Michel van Gessel (Quote 
  miljoen euro  ) is 

met ceanwide editions 
de komende winter volge-
boekt met e edities naar 

oolgebieden. Hij smeedt 
plannen voor nieuwe schepen, 
meldt uote.

Rijkste families
Buiten de individuele rijkenlijst kent Quote 
ook een lijst met 50 rijkste families. Een goede 
tweede daarop is de Rotterdamse miljardairs-
familie Van der Vorm met 8,6 miljard euro, na 
12,2% verlies op hun vermogen in de investe-
ringsmaatschappij HAL (onder meer bagger, 
hout, tankopslag en waterbouw).
 
De baggerfamilie Van Oord raakte door pro-
bleemprojecten in de rode cijfers, tegenvallers 
zorgden voor een verlies van 62 miljoen euro 
in 2021. Quote handhaafde het vermogen op 
1,6 miljard euro, zonder groei. Voor de familie 
De Bruin (Indofin) ging het met baggerscheeps-
bouwer IHC minder voortvarend, maar hun 
vermogen van 1,2 miljard euro lijkt onaange-
tast. Wel zakten ze naar lijstpositie 10.
 
De redersfamilie Koninklijke Wagenborg staat 
met 465 miljoen euro (+3,3%) op plaats 38. Op 
43 gevolgd door de Scheveningse visserijfami-
lie Van der Zwan met 435 miljoen (+6,1%).
 
Uit een Quote-contact met een Zwitsers over-
zicht van rijkste families bleek dat families 
achter scheepvaartbedrijven en projectont-
wikkelaars uitstekend draaiden, maar Zwitsers 
die zich vooral bezighouden met beleggen of 
een beursnotering kwamen er een stuk minder 
goed vanaf.
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SCHEEPSMAKELAAR In 2022 een record aan deals begeleid

Maatwerk centraal bij aan- en verkoop-
begeleiding Concordia Damen Shipbrokers

Concordia Damen heeft mo-
menteel online zo’n 100 schepen 
te koop staan, waarvan een deel 
onder voorbehoud is verkocht. 
Voornamelijk motorvrachtsche-
pen, maar ook koppelverban-
den, duwboten, duwbakken, 
pontons en motortankschepen. 
De prijsklasse varieert van enke-
le tonnen tot enkele miljoenen. 
De scheepsmakelaar begeleidt 
kopers en verkopers bij het 
gehele aan- en verkoopproces, 
vertelt scheepsmakelaar Paul 
Cornet. Dat begint vaak met 
een oriënterend gesprek met de 
verkopende partij voor het uit-
wisselen van wensen en eisen. 
Op basis daarvan wordt een 
advies gegeven over prijsbepa-
ling en het eventueel vastleggen 
daarvan, en het vervolgtraject 
in het geval van verkoop. Ook 
bezichtigingen, keuringen, on-
derhandelingen, het opstellen 
van contracten en de vastleg-
ging en verdere afhandeling van 
een overeenkomst worden door 
Concordia Damen desgewenst 
in goede banen geleid. Cornet: 
‘Onze toegevoegde waarde zit 

in onze jarenlange ervaring in 
de scheepsmakelaardij, het zeer 
uitgebreide netwerk dat we zo-
wel voor binnen als buiten Eu-
ropa hebben opgebouwd en de 
mogelijkheden tot financieren 
met Bestevaer Capital Funding. 
Daardoor zijn we goed in staat 
om kopers en verkopers bij el-
kaar te brengen en dat proces 
op een goede manier te begelei-
den. Dat vraagt elke keer weer 
een andere benadering. Maat-
werk leveren, daar zijn we goed 
in. Het bij elkaar brengen van de 
juiste mensen en er voor zorgen 
dat zowel kopers als verkopers 
achteraf tevreden zijn.’
Het aantal deals dat door Con-
cordia Damen Shipbrokers werd 
begeleid nam de laatste jaren 
dan ook toe, zag Cornet. In 2015 
waren er 24 overeenkomsten, in 
2018 waren dit er 57 en in 2022 
gaat een record behaald wor-
den van ongeveer 75 schepen. 
De scheepsmakelaar is nog op 
zoek naar binnenvaartschepen 
voor de verkoop. ‘Van 85 tot 135 
meter is er veel vraag, al doen 
de koppelverbanden het dit jaar 
ook vreselijk goed. Vrijblijvend 
contact opnemen daarover kan 
altijd, we horen dat uiteraard 
heel graag.’ Het team scheeps-
makelaars van Concordia Da-
men is bovendien recent uitge-
breid. Behalve de Nederlandse 
markt werd met een Engels- en 

Duitssprekend team altijd al een 
breed palet aan klanten binnen 
en buiten Europa bediend. Met 
de toevoeging van de Frans-
sprekende Steven Peleman aan 
het team is het de bedoeling dat 
Concordia Damen daarnaast 
ook steviger voet aan de grond 
gaat krijgen op de binnenvaart-
markt in België en Frankrijk. 

BesteVaer Capital 
Funding
De scheepsmakelaars van Con-
cordia Damen Shipbrokers 
merkten dat de bekende finan-
cieringsinstellingen steeds ver-
der van de ondernemer gingen 
staan. Daarom is vorig jaar een 
kapitaalfonds opgezet, Beste-
Vaer Capital Funding. Ook daar 
doet Concordia Damen waar 
het goed in is: het bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod, 
van kapitaal in dit geval. Waar 
schippers de financiering met 
behulp van de bank en informe-
le financiers soms niet helemaal 
rond krijgen, zijn er namelijk 
ook oud-schippers en anderen 
binnen en buiten de scheep-
vaart te vinden die op zoek zijn 
naar investeringsmogelijkhe-
den. ‘Het is dus eigenlijk een 
vorm van private equity’, legt 
Paul Cornet uit. ‘We zijn er nog 
maar relatief kortgeleden mee 
begonnen, maar zien al dat het 
zeker voorziet in een behoefte. 

Voor sommige kopers is het an-
ders lastig om hun financiering 
rond te krijgen, terwijl er best 
kapitaal beschikbaar is. Een stuk 
financiering via BesteVaer Ca-
pital Funding kan dan soms net 
het verschil maken.’ Concordia 
Damen heeft daarom op haar 
website ook een businessplan- 
en financieringsaanvraagtool 
ontwikkeld, om klanten op ge-
heel vrijblijvende basis de mo-
gelijkheid te bieden een bedrijfs-
plan op maat te laten bereke-
nen voor een binnenvaartschip 
uit de voorraaddatabase van 
het bedrijf. Het plan dat daaruit 
voorkomt is specifiek bedoeld 
als eerste beoordeling van de 
financiering van een schip. 
Daarin zijn een geprognosti-
ceerde cashflow inclusief het 
Nederlandse belastingsysteem, 
afschrijvingen en nog veel meer 
opgenomen. Indien de geïnte-
resseerde niet zijn netto-omzet 
invult wordt er een gemiddelde 
omzet op basis van de markt 
2021 en 2022 aangehouden. Als 
niet aan alle financieringsbe-
hoeften van de banken wordt 
voldaan, verschaft de Business 
Plan Tool informatie over aan-
vullende financieringsopties die 
door BesteVaer Capital Funding 
kunnen worden verstrekt.

Voor meer informatie en contact: 
www.concordiadamen.com

Volenta, 60,92 meter bij 6,65 en gebouwd in 1963. Foto’s Concordia Damen Shipbrokers

Scheepsmakelaars in 
de binnenvaart beleven 
drukke tijden en dat 
geldt ook voor Concor-
dia Damen Shipbrokers 
uit Werkendam. Het 
bedrijf is al jaren een ver-
trouwde naam in scheeps-
bouw en -ontwerp en als 
transporteur. Van die ken-
nis en kunde profiteert ook 
de scheepsmakelaardijtak 
van Concordia Damen. Dat 
vertaalde zich de afgelopen 
jaren in een toenemend 
aantal verkoopdeals, mede 
dankzij het maatwerk dat 
Concordia Damen levert bij 
de begeleiding van aan- en 
verkoop.

Paul Cornet: ‘Onze 
toegevoegde waarde 
zit in onze jarenlan-
ge ervaring in de 
scheepsmakelaardij.’
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NOVA COLLEGE SCHEEPVAART

Voor wie?
Je kunt deze opleiding volgen met het mbo 3-diploma schipper of het

CBR/KOFS diploma schipper. Je zoekt persoonlijke en professionele

verdieping. Je ziet de meerwaarde van een mbo 4-diploma en bent

bereid en in staat om daar ook thuis de nodige tijd en aandacht in te

investeren.

Praktische info
Voor informatie bel met Thijs Beemsterboer 06-52160496

Startopleiding: vrijdag 20 januari 2023

Duur: 40 cursusdagen op zaterdag en een doordeweekse dag

Kapitein excellent programma
Interactief programma voor ondernemende en ervaren schippers die willen groeien. De basis is de 
opleiding kapitein met de Algemene Ondernemersvaardigheden Binnenvaart. Daarmee behaal je 
het mbo-4 diploma en het certi� caat AOVB. Het programma is aangevuld met verdiepingen en 
specialisaties, waaronder extra aandacht voor leiderschapsvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, 
inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstige wet- en regelgeving.

Kijk voor meer info op 
novacollege.nl/scheepvaart
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ROERPROPELLERS ‘We willen de lijnen met onze klanten kort houden’

Huissens familiebedrijf Schraven BV 
biedt service over de hele wereld
Voor roerpropellers kom je al snel uit bij Schraven BV, dat zich in enkele decennia tot de absolute 
specialist op dat gebied ontwikkelde. Het familiebedrijf in het Gelderse Huissen is trots op de kennis en 
kunde die het in eigen huis heeft, waardoor klanten over de hele wereld snel geholpen kunnen worden met 
reparatie en onderhoud. Maar Schraven BV doet meer, want het bedrijf ontwikkelde bijvoorbeeld ook zelf 
een wegafhankelijk besturingssysteem en maakt custom-made navigatorsets.

Schraven werd in 1980 als een-
mansbedrijf gestart door vader 
Wim, in een kleine botenhal aan 
het industrieterrein Looveer in 
Huissen. Al snel kwam er een 
werknemer bij en in de loop van 
de jaren werd het maritieme 
bedrijf steeds verder ontwikkeld 
tot de specialist voor de maritie-
me sector die het nu is. Het be-
drijf draagt zorg voor alle com-
ponenten van scheepsaandrij-
ving; roerpropellers, pomp-jets 
en boegschroeven van elk merk 
en formaat en complete naviga-
torsets en besturingssystemen. 
Schraven is gespecialiseerd in 
de reparatie van roerpropellers 
van verschillende merken, zoals 
Schottel, Jastram, Rolls-Royce, 
Aquamaster en ZF (HRP). Daar-
naast helpt het bedrijf rederijen 
en andere klanten om hun be-
sturingssystemen up-to-date te 
houden en worden er complete 
besturingssystemen gebouwd. 
Het Huissense bedrijf ontwik-
kelde ook zelf een wegafhanke-
lijk besturingssysteem. Op een 
terrein van zo’n 35.000 vierkante 
meter verderop in de Gelder-
se plaats Bemmel wordt met 
Schraven Trading BV bovendien 
van alles verkocht dat van pas 
kan komen in de maritieme sec-
tor: generatoren, hydraulische 
lieren, werkboten, veerponten, 
patrouilleboten, boegschroeven, 
koppelpontons, navigatorsets, 
roerpropellers, koppelingen, 
grondverzetmachines, heftrucks 
en meer.

Flexibiliteit
Inmiddels heeft met Arnout, 
Guus en Nelke Schraven de 
tweede generatie de leiding 
overgenomen en bestaat het 
bedrijf uit zo’n 35 werknemers. 
‘Dat vinden we ook een prettige 
omvang, dan blijven de lijnen 

kort’, vertelt Nelke Schraven. 
‘Vooral voor de klant is dat pret-
tig. Dan weten mensen waar 
ze terecht kunnen en wij weten 
van onze klanten welke merken, 
soorten en typen scheepsaan-
drijving zij voeren. Daar zit wel 
onze kracht, we willen de orga-
nisatie flexibel en de lijnen met 
onze klanten kort houden. Het 
resultaat daarvan is dat we aan 
een half woord genoeg hebben 
en snel kunnen schakelen.’ Be-
langrijk, want de monteurs van 
Schraven gaan de hele wereld 
over om klanten uit de brand 
te helpen. ‘Het komt natuurlijk 
op allerlei plekken op de wereld 
voor dat schepen vastlopen of 
tegen andere technische proble-
men aanlopen en dan moeten 
wij daar op af. We schepen de 
onderdelen dan allemaal in, of 
die worden ingevlogen. En wij 
komen daar dan achteraan met 
onze technische mensen.’
Een andere kracht van Schraven 
is volgens Nelke dat het bedrijf 
probeert zo min mogelijk afhan-
kelijk te zijn van toeleveranciers 
door veel in-house te fabriceren. 

‘Daarom hebben we ons ma-
chinepark ook zo ingedeeld dat 
we gelijk actie kunnen onderne-
men als de nood aan de man is. 
Zo hebben we de beschikking 
over een eigen verspaningsaf-
deling. Dat maakt het mogelijk 
om, met behulp van een grote 
CNC-gestuurde kotterbank en 
diverse draai- en freesmachines, 
bijna iedere bewerking zelf uit te 
voeren.’ Maar ook bijvoorbeeld 
op het gebied van hydrauliek en 
ontwerp heeft het bedrijf veel 
kennis in huis. Dat alles wordt 
uitgevoerd vanuit een eigen 

werkplaats van 12.000 vierkan-
te meter op een bedrijventer-
rein aan de Nederrijn, met een 
dusdanige kraancapaciteit dat 
geen enkele aandrijving te groot 
is. Bijna alle componenten lig-
gen er bovendien op voorraad, 
van tandwielen en lagers tot 
schroefaskeerringen en meer. 

Navigatorsets
Klanten kunnen bij Schraven 
ook terecht voor zowel nieuwe 
als gebruikte navigatorsets van 
hoogwaardige kwaliteit. Op de 
motor na bouwt Schraven des-
gewenst zelf navigatorsets op 
maat. Wat de motor betreft kiest 
een klant zelf het merk en type, 
‘daar houden wij dan zoveel 
mogelijk rekening mee. We gaan 
mee in de wensen van de klant 
en bouwen daar omheen. We 
denken zoveel mogelijk mee en 
op basis daarvan gaan we ont-
wikkelen. Dat we die navigator-
sets zo custom-made bouwen is 
wel uniek, dat wordt niet of nau-
welijks meer op die manier ge-
daan’, vertelt Nelke. Door de lan-
ge levensduur van schepen en 
een sterk ontwikkeld voortstu-
wingsconcept van de laatste de-
cennia, signaleert Schraven BV 
dat navigatorsets uit seriebouw 
niet altijd volstaan. ‘Flexibele 
navigatorsets bieden maatwerk 
op alle fronten en daarmee ne-
men we een uitzonderlijke po-
sitie in. Niet alleen spelen we in 
op alle wensen en eisen op het 
gebied van vaarsnelheid, posi-
tionering, diepgang, wendbaar-
heid, vermogen en geluidsni-
veau. Ook in de opbouw van de 
unit bieden we meer flexibiliteit 
en zijn niet gebonden aan stan-
daard maatvoeringen.’

Voor meer informatie en contact: 
www.schravenbv.com

Schraven BV is gevestigd in het Gelderse Huissen. Foto’s Schraven BV

NOVA COLLEGE SCHEEPVAART

Voor wie?
Je kunt deze opleiding volgen met het mbo 3-diploma schipper of het

CBR/KOFS diploma schipper. Je zoekt persoonlijke en professionele

verdieping. Je ziet de meerwaarde van een mbo 4-diploma en bent

bereid en in staat om daar ook thuis de nodige tijd en aandacht in te

investeren.

Praktische info
Voor informatie bel met Thijs Beemsterboer 06-52160496

Startopleiding: vrijdag 20 januari 2023

Duur: 40 cursusdagen op zaterdag en een doordeweekse dag

Kapitein excellent programma
Interactief programma voor ondernemende en ervaren schippers die willen groeien. De basis is de 
opleiding kapitein met de Algemene Ondernemersvaardigheden Binnenvaart. Daarmee behaal je 
het mbo-4 diploma en het certi� caat AOVB. Het programma is aangevuld met verdiepingen en 
specialisaties, waaronder extra aandacht voor leiderschapsvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, 
inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstige wet- en regelgeving.

Kijk voor meer info op 
novacollege.nl/scheepvaart

Veel wordt in eigen huis gefabriceerd.
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Maritiem cluster omarmt OMDS 
De One Maritime Data Standard (OMDS) verbindt de 
Nederlandse maritieme keten met een eensluidend 
registratiesysteem, om de internationale concur-
rentiepositie te versterken. Vier grote Nederlandse 
bedrijven – Boskalis, Damen Shipyards, Royal IHC 
en Van Oord – steunen daarom het initiatief om het 
Nederlandse cluster aan boord te krijgen van één 
uniforme uitwisseling van productgegevens.

Voor Klaas Koetje van 2BA is de 
stap van de maritieme sector 
naar OMDS, een ‘déja vu’, zegt 
hij. Al sinds begin deze eeuw 
houdt het databedrijf zich bezig 
met het verzamelen, beheren 
en distribueren van product- en 
handelsdata. In de installatiesec-
tor is de datapool van 2BA al bij-
na twee decennia de standaard. 
2BA is een coöperatief branche-
bedrijf zonder winstoogmerk, 
bestuurd door verenigingen van 
fabrikanten, de groothandel en 
installateurs. 

Efficiëntie verhoogd, 
kosten verlaagd 
‘Het is al ruim 18 jaar een be-
wezen proces’, zegt Koetje. ‘Met 
een deelnemerspoel van zo’n 
3.500 bedrijven, goed voor 26 
miljoen product- en handelsi-
tems in onze database. Hoe het 
vroeger ging? Het is alweer lang 
geleden dat bijvoorbeeld calcu-
lators veel tijd staken in het vin-
den van de juiste artikelen tegen 
de juiste prijs en levertijd. Daar-
voor moesten eerst catalogi en 
webshops worden uitgepluisd: 
een crime, het kostte veel te 
veel arbeidsuren. Tegenwoor-
dig doen zowel de calculator als 
de engineer, de werkvoorbe-
reider, de inkoper, de service-
medewerker en de administra-
tie van installatiebedrijven dat 
heel anders, met slechts enkele 
muisklikken. De Nederlandse in-
stallatiebedrijven moeten er niet 
aan denken dat ze hiervoor niet De uniforme uitwisseling van productgegevens heeft veel voordelen. 

meer bij de datapool van 2BA 
terecht zouden kunnen.’

Uniform en actueel
Inmiddels zien ook veel be-
drijven in de maritieme sector 
de voordelen van een uniform 
datasysteem. De Nederland-
se maritieme maakindustrie en 
onderhoudsketen hebben im-
mers een vergelijkbare behoef-
te. ‘Zij kwamen bij 2BA als het 
ware in een gespreid bed’, legt 
Hilde Mol-Lukkezen van Exito 
Tekst- en Vertaalbureau uit. Met 
haar achtergrond in de mari-
tieme wereld, werkt ze samen 
met Koetje van 2BA aan het 
zichtbaarder maken van OMDS 
binnen de maritieme sector, een 
initiatief dat inmiddels ook door 
brancheorganisatie Netherlands 
Maritime Technology (NMT) van 

harte wordt ondersteund. 
Mol-Lukkezen: ‘Het is mooi om 
te zien hoe samenwerking in 
deze digitalisering leidt tot effi-
ciëntie en verbetering van kwa-
liteit aan gegevens binnen de 
keten; dit draagt indirect bij aan 
duurzaamheid in de brede zin 
van het woord.’
De bewezen standaarden voor 
productclassificatie (ETIM) en 
voor berichtenverkeer (DICO) 
zijn door Ketenstandaard Bouw 
en Techniek uitgebreid met ma-
ritieme velden. Denk aan Safety 
Data Sheets, land van herkomst, 
specifieke export- en importge-
gevens en overige douane-in-
formatie. Uniforme registratie 
en elektronische uitwisseling 
van product- en handelsgege-
vens worden daarmee nu ook 
in de maritieme sector gereali-

seerd. Koetje: ‘Zo heeft iedereen 
op elk moment toegang tot de 
meest actuele informatie.’

Royal IHC: standaardise-
ring van data cruciaal
De Nederlandse maritieme 
maakindustrie en onderhouds-
keten heeft momenteel grote 
behoefte aan dit eenduidige 
systeem voor uitwisseling van 
productgegevens binnen de be-
drijfstak. Een van de initiatiefne-
mers is Royal IHC. Director Pro-
curement Rogier Schurink wijst 
op de groeiende concurrentie 
uit andere landen. Volgens hem 
moet de Nederlandse maakin-
dustrie wel een sterk collectief 
vormen, samen optrekken dus, 
waarbij uniformering en stan-
daardisering van data van cruci-
aal belang zijn.
‘In de huidige wereld met 
steeds grotere technische com-
plexiteit, langere doorlooptijden 
van projecten en steeds meer 
variatie’, zo licht Schurink toe. 
‘Bovendien is er op dit mo-
ment zeker een effect voelbaar 
van wereldwijde spanningen, 
economische crisis, inflatie, 
elektrische componenten die je 
niet meer kunt krijgen en alle 
grilligheden die daarbij horen. 
Dit maakt het des te uitdagen-
der om custom build-projecten 
met een lange doorlooptijd te 
beheersen. Standaardisering is 
in deze context altijd positief. 
Idealiter plaatsen we de orders 
volledig geautomatiseerd. Een 
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Het initiatief komt vanuit de 
scheepsbouwsector en de 
offshore-sector. 

grote kern van aan OMDS-deel-
nemende bedrijven is daarbij 
bijzonder belangrijk.’

Damen Shipyards: ma-
ritieme industrie geza-
menlijk sterk op de kaart 
zetten
Jacob Biemond, Director Procu-
rement van Damen Ship-
yards onderschrijft de visie van 
Schurink van Royal IHC. Bie-
mond voegt daaraan toe: ‘De 
meerwaarde van OMDS ligt niet 
specifi ek bij Damen Shipyards, 
denk ik. De echte meerwaarde 
ligt bij de maritieme industrie 
van Nederland die we gezamen-
lijk sterk op de kaart willen zet-
ten. OMDS is vooral voor onze 
toeleveranciers van bijzonder 
grote waarde. Zij hoeven hun 
data maar één keer ter beschik-
king te stellen. Het gaat allemaal 
veel sneller dan wanneer ge-
gevens elke keer in een andere 
vorm moeten worden aangele-
verd. Het volledig beschikbaar 
hebben van al die data is bij-
zonder interessant. Voor ons als 
scheepsbouwconcern wellicht 
nog wat relevanter dan voor an-
dere partijen.’
Als bijkomende belangrijke re-
den geeft Biemond aan dat Da-
men Shipyards jaarlijks een gro-
te verscheidenheid aan items en 
onderdelen exporteert. Bij der-
gelijke activiteiten is data-accu-
ratesse vele malen belangrijker 
dan wanneer je het zelf in Ne-
derland in een schip verwerkt. 

Daarbij benadrukt hij het belang 
van standaardisatie en digita-
lisering binnen de maritieme 
sector en het gebruikmaken van 
beschikbare technologie om zo 
effi ciënt mogelijk te werken met 
zaken die op zich niet zo onder-
scheidend zijn.

Kwaliteitsstempel
Het was al in 2016 dat de vier 
grote maritieme maakbedrij-
ven Boskalis, Royal IHC, Damen 
Shipyards en Van Oord, het 
initiatief voor de nieuwe stan-
daard OMDS namen. Voor alle 
vier is het van groot belang dat 
de keten van toeleveranciers 
daarin deelneemt. Mol-Lukke-
zen: ‘We hebben uitzonderlijke 
jaren achter de rug, maar na 
zes jaar is OMDS nu dan toch 
realiteit. De sector zal er steeds 
minder omheen kunnen. Doe 
je niet mee, dan word je min-
der gevonden of je ondervindt 
hinder bij het afsluiten van 
inkoopovereenkomsten.’
Koetje: ‘Uiteraard kun je al-
leen als gerenommeerd bedrijf 
deelnemen. Alle aangeleverde 
product- en aanverwante han-
delsdata dienen aan kwaliteits- 
en uitwisselstandaarden te 
voldoen. Daarmee is vindbaar-
heid in OMDS en de datapool 
ook meteen een soort keurmerk. 
Je bezorgt jezelf sowieso een 
kwaliteitsstempel door mee te 
doen. Maar ook de kwaliteit van 
de aangeleverde productdata 
is hierbij van groot belang. In 

samenspraak met de initiatief-
nemers van OMDS is hiervoor 
zelfs een databehoefte overzicht 
namens de maritieme sector 
gedefi nieerd. Zo hoog mogelijk 
scoren binnen het ‘Label Data-
kwaliteit Maritiem’ zorgt ervoor 
dat producten met de beste da-
takwaliteit automatisch bovenin 
in de zoekresultaten worden 
getoond.’

Enthousiaste 
deelnemers
Wat al decennia geldt voor 
de installatiesector, is nu ook 
steeds meer realiteit in de mari-
tieme wereld. Het enthousiasme 
van deelnemers aan OMDS is 
groot. Zo vertelt Marcel Lind-
hout, Procurement Manager van 
RH Marine uit Schiedam: ‘Veel 
van mijn collega’s spenderen 
veel tijd aan het vinden van de 
juiste artikeldata. Stel dat tach-
tig procent van die activiteiten 
repetitieve handelingen zijn die 
je kunt automatiseren. Doe je 
dat, dan houd je tijd over om 
echte toegevoegde waarde te 
leveren op de resterende twintig 
procent, waarin je het verschil 
maakt. Het werken met unifor-
me, geclassifi ceerde product- 
en handelsdata uit de centrale 
2BA-datapool is hierbij een ab-
solute voorwaarde.’
Sander Korving is Director 
Procurement & Supply Chain 
Management bij Van Oord. Hij 
voegt toe: ‘Op dit moment vra-
gen we binnen Van Oord onze 

toeleveranciers al om informatie 
in een bepaalde gewenste vorm 
beschikbaar te stellen. One Ma-
ritime Data Standard borduurt 
daarop voort en het totale po-
tentieel aan fabrikanten dat ma-
ritieme data kan aanleveren is 
aanzienlijk.'

Zoveel voordelen
Koetje van 2BA begrijpt het en-
thousiasme goed. Hij somt de 
voordelen nog maar ’s op: ‘Op-
timale effi ciëntie in de toeleve-
ringsketen, veel lagere arbeids-
kosten en een sterke verkleining 
van faalkosten. Daarnaast wordt 
direct voldaan aan alle regelge-
ving, ook als die onlangs nog 
is aangepast. Bovendien ben je 
als bedrijf goed vindbaar in een 
betrouwbaar, snel en up-to-da-
te datasysteem. Dus vreemd 
is het niet dat onze klanten zo 
tevreden zijn. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat we hét centrale 
artikelenbestand voor de mari-
tieme sector zijn.’

Meer informatie en aanmelden 
voor de nieuwsbrief: omds.nl

‘Idealiter plaatsen we 
de orders volledig ge-
automatiseerd. Een 
grote kern van aan 
OMDS-deelnemende 
bedrijven is daarbij 
bijzonder belangrijk’

Op initiatief van 
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AM L Ĳ  Verhuizing van het centrum van Antwerpen naar het havengebied

Schippersbond V.Z.W. wil een hechte 
vertrouwensrelatie met binnenvaartschippers

De behoefte die er zo’n 
zeventig jaar geleden 
was onder schippers 
aan hulp bij adminis-
tratie is nog onvermin-
derd aanwezig. ‘Zeker 
en vast!’, zegt Sabrina 
Kegels, directeur van de 
Algemene Schippers-
bond V.Z.W.

Het was Sabrina’s moeder 
Heylen Francoise die in 1970 
het initiatief nam voor de 
voortzetting van de Algeme-
ne Schippersbond. Er kwam 
in die tijd meer en meer vraag 
naar dienstverlening op het 
gebied van boekhouding en 
bijstand rond het verzorgen van 
scheepsdocumenten. ‘Het zijn 
zaken die voor een doorsnee 
schipper best lastig zijn’, zegt 
Sabrina, die in 1985 toetrad tot 
het kantoor.
Dat Sabrina aan de slag ging 
in het bedrijf van de familie lag 
wel enigszins voor de hand. Ze 
groeide op in een hechte schip-
persfamilie en thuis hoorde ze 
nauwelijks wat anders dan over 
scheepvaart en het wel en wee 
van schippers. Sabrina’s groot-
ouders bevoeren de internati-
onale binnenwateren en gaven 
het vak door aan Sabrina’s 
ouders. Die gingen in 1970 aan 
wal, wat voor Sabrina’s moeder 
het moment was om met de 
Schippersbond te beginnen. 
Voor Sabrina is de schippersge-
meenschap haar tweede familie 
geworden. De bond mag dan in 
de eerste plaats een dienstver-
lener zijn, veel schippers lijken 
Sabrina eerder te zien als lid 
van het gezin. ‘Met veel klanten 
hebben we een hechte vertrou-
wensrelatie’, verklaart Sabrina. 
‘De verbondenheid is sterk en ik 
draag het hoog in mijn vaan-

del dat schippers mij alle dagen 
kunnen bereiken.’
‘Wij stellen ons ten dienste van 
de binnenschippers in zowel 
Vlaanderen als Wallonië. Wij 
helpen ze van a tot z, ook bij de 
opstart als zelfstandige in een-
manszaak of vennootschap. We 
verzorgen al de scheepsdocu-
menten, doen de boekhouding 
en ondersteunen schippers in 
hun contacten met instanties 
over ziekteverzekering, kin-
derbijslag, loonverwerking of 
subsidies.’

Zakelijke band
De zakelijke band tussen de 
schippers en het kantoor van 
de bond in Antwerpen is hecht, 
veel van de varenden gebruiken 
het kantoor van de Schippers-
bond zelfs als hun referentie-
adres. Honderden schippers zijn 
lid van de bond. Het merendeel 
ervan is Vlaams, maar de bond 
staat eveneens een groot aantal 
Waalse schippers bij. Dat is ook 
noodzakelijk, aangezien in Wal-
lonië een organisatie die zich 
inzet voor de schippers en hun 
belangen verdedigt ontbreekt. 
Overigens biedt de Schippers-
bond onder de naam Consulting 
de Viking ook haar diensten aan 
voor professionals uit andere 
sectoren. Sabrina legt uit dat dit 
zo gegroeid is doordat schip-
pers die stoppen met varen 
vaak behoefte hebben aan ad-

ministratieve ondersteuning. 
Als belangenorganisatie vervult 
de Schippersbond in België een 
vooraanstaande rol. ‘Samen 
met andere partners verdedigen 
we de binnenvaart op nationaal 
en internationaal vlak’, zegt Sa-
brina Kegels. ‘Zo zijn we lid van 
het Instituut voor het Transport 
langs de Binnenwateren (ITB), 
we nemen via het Paritair Comi-
té deel aan het overleg tussen 
werkgevers en werknemers, we 
dragen bij aan het Kennis Cen-
trum Binnenvaart Vlaanderen en 
zijn we lid van de Federatie Bel-
gische Binnenvaart (FBB).’ 
Op Europees niveau is de Schip-
persbond lid van de ESO, dat 
de belangen van de Europese 
particuliere binnenvaartonder-
nemers behartigt. Daar denkt 
de vereniging mee over thema’s 
rond vergroening, personeel, 
autonoom varen en digitalise-
ring van boorddocumenten.
Om de vinger aan de pols te 
houden bij plannen rond bij-
voorbeeld de vaarwegen denkt 
de Schippersbond tevens mee 
in verschillende werkgroepen 
rond de Vlaamse Waterweg en 
de haven van Antwerpen-Brug-
ge. ‘Het voortbestaan en de pro-
motie van de binnenvaart staat 
steeds op de eerste plaats’, vat 
Sabrina deze werkzaamheden 
samen.
De Schippersbond neemt ook 
vakbondsachtige taken voor 

haar rekening. ‘Maar we zijn on-
afhankelijk en zeker niet politiek 
gebonden zoals een vakbond 
dat wel is’, onderstreept Sabri-
na, die een gezonde toekomst 
ziet voor de bond. ‘We zijn nu 
met z’n twaalven op kantoor. 
Zelf voel ik nog altijd dezelfde 
verbondenheid met de schip-
pers als toen ik ermee begon. 
Ik zal mijn werkzaamheden 
dan ook zeker nog jaren willen 
voortzetten.’

Verhuizen
Toekomstplannen draaien bij de 
Schippersbond op dit moment 
vooral om de verhuizing van het 
kantoor van het centrum van 
Antwerpen naar het havenge-
bied, aan Kaai 140. Voor een 
bedrijf dat zich met scheepvaart 
bezighoudt zal het uitzicht op 
de langsvarende schepen een 
inspirerende omgeving zijn. ‘Ik 
ga er zeker nog jaren mee door, 
samen met Heylen Francoise 
en ons team’, zegt Sabrina over 
haar plannen. ‘Het blijft belang-
rijk dat we overal ons gezicht 
laten zien en maatregelen en 
voordelen zo goed mogelijk 
bespreken met overheden en 
andere diensten.’

De Algemene Schippersbond 
V.Z.W Antwerpen is in maart 
2023 met een eigen stand te 
vinden op de Open Scheepvaart-
dagen in Antwerpen.

Sabrina Kegels en Heylen Francoise. Foto V.Z.W.
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FULL SERVICE ‘Record is 134 meter kim aanbrengen, aflassen en in de verf zetten in 2,5 dag’

Hoogerwaard begrip in binnenvaart
Scheepswerf Hoogerwaard is een begrip in de 
binnenvaart. ‘We repareren al zo lang bin-
nenvaartschepen dat iedereen ons wel kent’, 
zegt Alwin den Heeten, die met zijn broer 
Willem Jan leiding geeft aan het sinds 1930 
in de Rotterdamse Waalhaven gevestigde 
familiebedrijf.

 Veel binnenvaartondernemers 
zijn al jaren vaste klant bij de re-
paratiewerf. ‘Zowel particuliere 
bedrijven als de grote rederijen 
komen hier’, zegt Den Heeten. 
‘We hebben naam gemaakt met 
snelle service en vernieuwen 
bijvoorbeeld ontzettend veel 
laadvloeren. Dat is met kim- en 
vlakreparaties echt een speciali-
teit van ons. Wij werken nu aan 
drie laadvloeren en een vierde 
is net klaar. Met 40 ijzerwerkers 
en lassers zijn we daar elke dag 
volle bak mee bezig. Ons record 
is 134 meter kim aanbrengen, 
aflassen en in de verf zetten in 
2,5 dag.’ 

Full-service concept
Hoogerwaard heeft een full 
service-concept voor keuringen 
van binnenvaartschepen. ‘In sa-
menwerking met een experti-
sebureau kunnen we dat van A 
tot Z regelen’, zegt Den Heeten. 
‘We hebben onlangs nog een 
duwbak voor een eigenaar op-
gehaald, op de helling gezet, de 
expert geregeld en de benodig-
de reparaties uitgevoerd. De 
eigenaar hoefde alleen maar 

akkoord te gaan met de offerte 
voor het reparatiewerk. De ex-
pert kan na de reparatie langs-
komen voor controle, maar 
experts weten hoe wij werken 
en vertrouwen vaak op een goe-
de uitvoering wanneer zij bij de 
eerste keuring al precies heb-
ben aangegeven wat er moet 
gebeuren. Voor ons werk is 
vertrouwen heel belangrijk. Dan 
loopt alles vlot door. Wanneer 
je over elk detail moet onder-
handelen schiet het niet op en 
ben je alleen nog maar aan het 
praten.’ 
Klanten die bellen met een on-
verwachte schade of lekkage 
worden in vrijwel alle geval-
len snel geholpen. ‘Het gebeurt 
zelden dat we op zo’n moment 
geen ruimte kunnen maken.’
Hoogerwaard heeft een helling 
voor schepen tot 90 meter en 
twee schroevendokken voor 
schepen tot 110 meter en niet te 
zware 135-meters.

Op volle toeren
Hoogerwaard draaide dit jaar op 
volle toeren. Hoewel voor ver-
vanging van buikdenningen en 

De Impuls in een van de schroevendokken van Scheepswerf Hoogerwaard.

kimmen veel staal nodig is, le-
verde de beschikbaarheid geen 
problemen op. ‘Toen de ellende 
uitbrak door Poetin, waarschuw-
den twee vaste leveranciers, 
waarmee we een innige relatie 
hebben, ons tijdig’, zegt Den 
Heeten. ‘We hebben altijd 20 tot 
30 offertes openstaan en ik heb 
meteen alle klanten gebeld. Ik 
was open over de stijgende lijn 
van de prijzen en iedereen ging 
akkoord. Met de leveranciers 
heb ik vervolgens enorme partij-
en staal gereserveerd. Onlangs 
hebben we de laatste platen 
van die partij in de vloer van het 
motorbeunschip Tempo gezet. 
Die waren nog steeds ingekocht 
voor een lagere prijs dan de hui-
dige. Nu zakt de prijs weer. We 
zijn er tot nu ongelooflijk goed 
doorheen gerold. Schomme-
lende staalprijzen zijn voor nie-
mand goed, dan gaat iedereen 
afwachten.’

Vaste ploeg
Scheepswerf Hoogerwaard 
heeft een trouwe ploeg vaste 
werknemers. ‘Het is een fijne, 
hardwerkende, goed op elkaar 
ingespeelde crew en het is hier 
nooit saai’, zegt Den Heeten. 
‘Dan is het leuk om dit werk te 
doen.’ 
Voor een deel van de werk-
zaamheden werkt de werf al 

jaren samen met een vaste club 
gespecialiseerde onderaanne-
mers. ‘Daarmee bieden we een 
leuk en sterk pakket’, zegt Den 
Heeten. ‘Die bedrijven hebben 
dezelfde inzet als wij en zijn he-
lemaal ingespeeld op onze be-
drijfsvoering. Daarmee kunnen 
we lezen en schrijven.’

Machinefabriek
In de eigen machinefabriek, Ma-
chinefabriek Rotterdam, worden 
onder meer schroefassen ver-
nieuwd en onderdelen voor roe-
ren gemaakt, inclusief roerko-
ningen. De machinefabriek voert 
ook opdrachten uit voor externe 
bedrijven. ‘We zijn gespeciali-
seerd in enkele stuks’, zegt Den 
Heeten. ‘We maken onderdelen 
voor dieselmotoren, voor pom-
pen, voor Ampelmann en zelfs 
voor de mijnbouw. We hebben 
een grotere draaibank aange-
schaft, waarmee we nu ook zee-
werk uitvoeren, zoals reparaties 
aan ankerlieren.’  
Hoogerwaard is dealer van Fary-
mann. ‘Die motoren worden 
nog veel gebruikt op ankerlieren 
en voor kleine generatoren’, zegt 
Den Heeten. ‘Wij zijn de enige 
die ze hier leveren, evenals de 
onderdelen.’

Voor meer informatie en contact: 
www.hoogerwaard.com 

De Anita in een 
schroevendok 
van Scheepswerf 
Hoogerwaard. 
Foto's Hans Heynen
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DRIE VEERPONTEN Niet alleen de schepen zijn groen 

Het groene geheim van Holland Shipyards
De elektrische 
ferry's lijken 
wel van de lo-
pende band te 
rollen bij Hol-
land Shipyards 
Group (HSG). 
Directeur 
Marco Hoogendoorn 
vertelt het groene 
geheim van de werf 
aan de hand van drie 
veerponten.

Zweedse autonomie met Trafikverket
Die autonomie in het laden krijgt een vervolg met 
de binnengehaalde order voor de bouw van in elk 
geval twee ferry's voor het Zweedse Trafikverket. 
'Dit project steekt werkelijk met kop en schouders 
boven onze huidige projecten uit qua innovatief 
gehalte.'
Deze Zweedse ponten zijn 85 meter lang en 14 
meter breed en gaan volledig elektrisch varen. 
'Het was een zware klus om deze opdracht binnen 
te halen, maar we wilden dit zó graag doen.'
Dat zit het hem in de wens van het Zweedse ver-
voerbedrijf om autonoom te gaan varen. 'Autono-
mie met schepen van 85 meter. Dat is wel ballen 
hoor, van de Zweden. De klant wil voorop lopen. 
Daar werken wij graag aan mee', vertelt Hoogen-
doorn met een lach op zijn gezicht.

Het is een bijna Rotterdamse mentaliteit van de 
Hardinxveldse scheepsbouwer. 'Er wordt zoveel 
gepraat over dit soort ontwikkelingen, allemaal 
werkgroepen. Daar zijn wij niet zo van, om eerst 
alles te berekenen tot drie cijfers achter de kom-
ma. We werken liever samen met partijen die hun 
nek uitsteken en dat we dan met elkaar zeggen: 
"We worden er misschien niet rijk van, maar we 
gaan het gewoon doen".'
Een ander voorbeeld is de ombouw van het eerste 
binnenvaartcontainerschip naar waterstof, de FPS 
Maas van Future Proof Shipping. Het schip ligt mo-
menteel op de werf en moet eind dit jaar terug in 
de vaart komen. 'Dit is precies zo'n project. Zij heb-
ben zich het principiële doel gesteld om als eerste 
transport op waterstof aan te bieden. Vanuit verant-
woordelijkheidsgevoel naar de planeet.'

De Zweedse ferry’s gaan uiteindelijk ook autonoom varen, een project waar Hoogendoorn zeer naar uitkijkt.

'Dit project steekt werkelijk 
met kop en schouders boven 
onze huidige projecten uit qua 
innovatief gehalte.’

De innovatieve NZK-ponten
In rap tempo, anderhalf jaar, leverde Hol-
land Shipyards vijf ponten op voor het 
Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam. 
De NZK 100 t/m 104 zijn 41 meter lang 
en 13,90 meter breed. ‘Deze schepen zijn 
niet alleen groener, maar ook complexer 
qua scope. Vroeger was de scheepsbou-
wer klaar als het schip af was. Maar zo 
werkt het nu niet meer. Voor elektrisch 
varen moeten we ook de randzaken re-
gelen’, vertelt Hoogendoorn. De scheeps-
bouwer doelt onder meer op de laadin-
frastructuur op de kade. Die werkt overi-
gens volledig automatisch.
‘Het werkt als volgt. De ponten op het 
Noordzeekanaal varen aan in een fuik. 
Daarom meren ze altijd vrijwel pre-

cies op dezelfde plek aan. Aan de wal 
staat een laadpaal en aan boord is een 
“stekkerdoos”. Die communiceren met 
elkaar. Wanneer de batterijen onder een 
bepaald niveau komen dan gaat er een 
signaal naar de stekkerdoos. De pont 
vaart richting wal, komt binnen het wi-
fi-signaal van de laadpaal en de stekker-
doos communiceert met de laadpaal. De 
pont meert aan en de klep raakt de wal. 
Op dat moment zakt de stekker uit de 
laadpaal recht in de stekkerdoos en be-
gint het opladen. Zodra de pontklep weer 
omhoog gaat, gaat ook de stekker terug 
in de laadpaal.’
En dat alles in luttele minuten. ‘Vervol-
gens kan het schip weer een aantal keer 
varen zonder laden.’
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DRIE VEERPONTEN Niet alleen de schepen zijn groen 

Het groene geheim van Holland Shipyards

De innovatieve laadmethode van de NZK-ponten.

De daken van de werfloodsen liggen vol met zonnepanelen.

De Wellingdorf is een van de eerdere ponten 
die voor SFK gebouwd zijn. Hier komen nog 
twee bij. Foto's Holland Shipyards

Niet alleen de schepen groen
Naar het bouwproces wordt niet alleen gekeken vanuit optimalisatie- 
en professionaliseringsoogpunt, maar ook vanuit duurzaamheidsoog-
punt. ‘Bij Holland Shipyards bouwen we veel groene schepen. Maar 
hoe groen is het bouwproces eigenlijk?’
De daken van de werfloodsen in Hardinxveld liggen daarom helemaal 
vol met zonnepanelen. ‘Voldoende voor onze volledige stroomvoorzie-
ning.’ Hetzelfde wil de scheepsbouwer gaan doen op de werf in Wer-
kendam. ‘Dat zal waarschijnlijk volgend jaar gebeuren.’ Ook is kritisch 
gekeken naar hoe er wordt omgegaan met artikelen op de werf en de 
warmte in de loods.
Hoogendoorn maakt zich op voor opnieuw een druk jaar. ‘De orderpor-
tefeuille zit tot eind 2024 goed vol. Aankomend jaar zal dan ook vooral 
in het teken staan van voorbereiden voor het jaar daarop. Ik kijk met 
name uit naar de Zweedse ferry’s.’
Voor meer informatie en contact: www.hollandshipyardsgroup.com

Optimalisering voor SFK
Voor het Duitse Schlepp- und Fährgesell-
schaft Kiel (SFK) gaat Holland Shipyards 
opnieuw twee ponten bouwen. ‘Elk schip 
is bijzonder. Maar het is inmiddels voor 
ons niet nieuw en bijzonder meer om een 
elektrisch schip te bouwen.’
Nu de werf daar ruime ervaring mee 
heeft opgedaan is het in 2023 tijd om 
verdere stappen te zetten. ‘We willen het 
proces optimaliseren. Daar lenen deze 
ponten zich uitstekend voor, want we 
hebben nu redelijk wat ervaring opge-
daan met de reeds geleverde ponten.’
De optimalisering volgt op de professi-
onaliseringsslag die de werf al eerder 
maakte in de coronaperiode. ‘Wij waren 
heel erg gewend niet teveel naar het 
contract te kijken. Gewoon beginnen met 
bouwen en altijd eerlijk naar de klant 
communiceren. Er blijkt alleen aan de an-
dere kant van de tafel niet altijd dezelfde 
werkwijze toegepast te worden, en som-
mige klanten zijn erg volgens de letter. In-
middels maken we dit soort “fouten” niet 
meer, en zien er op toe dat voorafgaande 
aan het project we heel duidelijk alle ver-
wachtingen over en weer en de risico’s 
van het project met onze klanten bespre-
ken. We zien hier binnen de organisatie al 
voordelen van terug.’
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MAKELAAR Deskundige en servicegerichte dienstverlening voor specifieke scheepsverzekeringen

‘Bij een schade kunnen we tonen wie we zijn’
Een verzekeraar die 
naast de schipper staat 
op de momenten dat die 
het nodig heeft. Voor 
makelaar in scheepsver-
zekeringen Lecour & Co 
in Antwerpen is dat niet 
meer dan vanzelfspre-
kend. In de binnenvaart 
in België heeft Lecour er-
mee zijn naam gevestigd.

Het was in 1978 dat Pierre 
Lecour zijn trossen uitwierp en 
zijn spits voorgoed afmeerde 
aan de kade. Hij en zijn vrouw 
Liliane besloten een leven aan 
wal te beginnen. Hoewel het va-
ren ten einde kwam, bleef Pierre 
betrokken bij de binnenvaart, 
eerst als loods en in de vrije 
uren bemiddelde hij in verze-
keringen. Aan dat laatste bleek 
onder schippers een latente 
behoefte en al gauw groeide het 
verzekeringsbedrijf van vader 
en moeder Lecour.
Zo kwam het dat Jean Lecour 
opgroeide tussen de verzeke-
ringspapieren. De schippers die 
bij hen thuis over de vloer kwa-
men wakkerden zijn fascinatie 
voor de binnenvaart aan. Het 
lag wel enigszins voor de hand 
dat Jean Lecour in het bedrijf 
van zijn ouders stapte.
Vanaf 1996 voert Jean samen 
met zijn vrouw Marina de scep-
ter over Lecour en Co en sinds 
drie jaar is ook hun 26-jarige 
dochter Joni toegetreden tot het 
familiebedrijf. ‘Ik heb de oplei-
ding financiën en verzekeringen 
in Antwerpen gedaan’, vertelt 
Joni. ‘Mijn vader zei toen: “Wan-
neer je daar aan begint, weet 
dan waar het toe leidt.” Onder-
tussen zit ik nu een paar jaar in 
het bedrijf en ik vind het echt 
heel tof.’
Verzekeringsmakelaar Lecour 
kan met recht een familiebedrijf 
worden genoemd. ‘Voor ons is 
die familiaire band ook heel be-
langrijk’, zegt Joni erover. Naast 
Jean en Marina in de leiding is 
Jeans zus Rita medewerker of 

Het team van Lecour. 
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’bediende’, zoals dat in België 
heet. Ook Rita’s zoon Dimitry 
werkt er, evenals twee niet-fami-
lieleden. ‘Maar ook zij voelen als 
familie’, zegt Joni. 

Gevestigde naam
In de wereld van de scheepsver-
zekeringen in België is Lecour 
een gevestigde naam. Het be-
drijf vertegenwoordigt een reeks 
grote verzekeraars, waaronder 
ook het Nederlandse TVM. ‘Een 
belangrijke partner voor ons’, 
aldus Joni Lecour. 
Hoewel Lecour in België een 
vooraanstaande makelaar in 
scheepsverzekeringen is, wil 
Joni daar niet teveel de nadruk 
op leggen. ‘Het gaat er niet 
om hoe groot Lecour is in deze 
markt. Wat voor ons telt is de 
service die we kunnen bieden.’   
De markt voor scheepsverzeke-
ringen in België is de voorbije 
jaren nogal veranderd. Veel kan-
toren die deden in bemiddeling 
van verzekeringen voor deze 
sector hebben hun prioritei-
ten elders gelegd, zodat er  een 
handvol partijen resteert. Het is 
nu een kleine, maar specifieke 
nichemarkt geworden. ‘De kans 
is nu groot dat een schipper die 
een verzekering wil afsluiten bij 
ons uitkomt’, aldus Joni.
Juist het specifieke karakter 
van de scheepsverzekeringen 

vraagt om een deskundige en 
servicegerichte dienstverlening, 
verklaart Joni. ‘Klanten hechten 
belang aan de aandacht die er is 
voor hun wensen en eisen. Het 
werkt nou eenmaal niet goed 
wanneer je de klant aleen maar 
een polis toestuurt en hem het 
verder maar laat uitzoeken. Een 
schip verzekeren heeft toch wat 
meer voeten in aarde dan het 
verzekeren van een auto.’
Lecour biedt overigens ook al-
lerlei andere verzekeringspro-
ducten aan. Belangrijk, volgens 
Joni, omdat een klant met een 
schip, zo ook geholpen kan 
worden met een auto- of ander 
verzekeringsproduct.

Ter plaatse
Een aloude wijsheid in de verze-
keringsbranche is dat een klant 
pas weet wat hij aan zijn verze-
keraar heeft, wanneer er schade 
is. Bij Lecour zijn ze zich sterk 
bewust van dat idee. ‘Heb je tien 
jaar lang niets, dan kun je geen 
oordeel over je verzekeraar vel-
len. Maar is er schade, dan kun-
nen wij laten zien wie we zijn.
‘We schieten direct in actie, ook 
wanneer de kantvoordeuren ge-
sloten zijn’, aldus Joni. ‘Belt een 
klant op een zondag met een 
schroefblokkade dan wachten 
we echt niet met inschakelen 
van een duiker tot de dag erna. 

Dan regelen we gelijk wat er 
moet gebeuren.’
Bij grotere schades zoals een 
brand aan boord of een afge-
varen stuurkot gaan de Lecours 
zelf ter plaatse. ‘Je moet voelen 
wanneer de klant dat nodig 
heeft. Dat zijn de belangrijkste 
momenten. Wanneer een schip 
zinkt, kun je weinig doen, maar 
als je laat zien dat je dan naast 
de klant staat, dan telt dat. Wij 
willen een verzekeraar zijn die 
er juist dan voor de schipper is.’
De ambities? ‘Laten we vooral 
blijven wie we zijn’, antwoordt 
Joni. ‘Blijven doen wat we nu 
doen en misschien nog ietsje 
beter. We willen zeker geen be-
drijf zijn dat achter de mensen 
of de klant aanjaagt. Lecour wil 
een bedrijf zijn waar mensen 
ook gewoon welkom zijn voor 
een babbeltje. Waar de sfeer 
goed is en zeker niet te formeel.’   
Volgend jaar bestaat het Ant-
werpse familiebedrijf 45 jaar. 
Joni is er trots op dat haar 
grootvader en grootmoeder en 
de twee generaties na hun van 
Lecour en Co een solide bedrijf 
met een gevestigde naam heb-
ben gemaakt. Joni: ‘Grootvader 
die dit destijds heeft gestart zal 
heel trots naar beneden kijken.’

Voor meer informatie en contact: 
www.lecour.be
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MAATWERK.
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1600 SCHEPEN Marktplaats voor de binnenvaart na 20 jaar stevig verankerd

Bargelink op weg naar 
20 miljoen ton ladingaanbod

Dat was wel anders toen Bar-
gelink als bemiddelaar tussen 
vracht en schepen – tot septem-
ber puur voor de tankvaart – in 
2001 begon. Criticasters gaven 
het bedrijf twee weken, twee 
maanden of twee jaar. Inmid-
dels zijn ruim twee decennia 
verstreken, dankzij de switch 
naar droge lading. En meer 
recent de toevoeging van pro-
jectlading onder de noemer ‘Big 
and Heavy’. ‘De tankvaart bleek 
uiteindelijk minder geschikt 
voor deze manier van bemid-
deling’, zegt Götze-Rohen. ‘We 
hebben rond 2007 die module 
geschrapt.’

Golfbewegingen
Net als in de hele sector waren 
er golfbewegingen in aangebo-
den vrachten en schepen. In de 
eerste tien jaar kwam het aan-
bod niet boven de 2,1 miljoen 

ton uit maar daarna was er een 
gestage stijging met een enkele 
dip. Via 8 miljoen in 2015 en 10,6 
in 2018, werd in 2021 17,2 mil-
joen ton bereikt. Dat getal was 
medio november dit jaar dus al 
overschreden.
Op dit moment zijn ruim 1600 
schepen bij Bargelink aangeslo-
ten met een gezamenlijk tonna-
ge van 3,1 miljoen. Schepen uit 
België, Duitsland, Polen, Tsje-
chië met Nederland als duidelij-
ke koploper. De schepen varië-
ren van minder dan 400 ton tot 
ruim 5000 ton, met het grootste 
aandeel tussen de 750 en 1300 
ton. De aangeboden producten 
worden aangevoerd door bouw-
stoffen, gevolgd door staal, 
agrarische producten, meststof-
fen en kolen.
De op de website aangeboden 
vrachten tonen een nog grotere 
variatie, mede door de pro-

jectlading. Daar kan het gaan 
om een lichte maar grote ketel, 
zware generatoren of zeer lange 
windmolenbladen. Als enkele 
vracht loopt dat door tot 5500 
ton. ‘Maar er zijn ook aanbie-
ders die 50.000 tot 60.000 ton 
bulkgoederen vervoerd willen 
hebben’, zegt Götze-Rohen. 
Bargelink heeft twee zwaarte-
punten waar het haar activitei-
ten betreft. ‘Vrachten van het 
ARA-gebied naar het Roerge-
bied, de West-Duitse kanalen, 
de Bovenrijn en de Donau. 
Belangrijk is ook de zogenoem-
de Noord-Zuidvaart tussen 
Noord-Frankrijk, België en 
Nederland.'

Uitgebreide informatie
Voor het doorontwikkelen van 
de website en daarmee gepaard 
gaande uitbreiding van fi lter-
mogelijkheden kreeg Bargelink 

in 2018 de Telematica Award. 
‘Eerst was de info op de web-
site heel beperkt. Tonnage en de 
naam van het schip, daar hield 
het wel mee op. Veel te weinig 
informatie weten we nu. Lengte, 
breedte, kruiphoogte: allemaal 
essentiële gegevens. De aan-
bieder van een vracht kan wel 
denken: ‘Dat is een mooi groot 
schip, daar kan alles in één keer 
in’ maar als dat schip niet voor 
de wal kan komen vanwege een 
te kleine sluis of een te lage vas-
te brug...’
Het Big and Heavy-initiatief past 
precies in het streven van meer-
dere regeringen van deelstaten 
en het ministerie van Digitale In-
frastructuur en Verkeer om zwa-
re transporten van de weg naar 
het water en op het spoor te 
krijgen. Op het spoor zijn hoog-
te en breedte beperkt, op het 
water kan veel meer. Big and 
Heavy heeft op dit moment een 
netwerk van overslagplaatsen in 
Nederland, Duitsland, Oosten-
rijk, Slowakije, Zwitserland en 
Frankrijk. 

Voor meer informatie:
www.direct.bargelink.com & 
www.cargo-platform.com 

Directeur Axel Götze-Rohen aan de Rijn bij Duisburg. ‘Het stijgende aanbod van lading laat zien dat we er toe doen.’ Foto Bargelink

De ruim 20 jaar geleden gestartte marktplaats voor de binnenvaart stevent op 
een record af. Dat betreft de hoeveelheid lading die dit jaar op het platform 
werd aangeboden en rond de 20 miljoen ton zal uitkomen. Medio november 
stond de teller op 18 miljoen ton. Directeur Axel Götze-Rohen kon zijn 
ogen niet geloven. ‘Ik heb het gecontroleerd en gecontroleerd maar het 
klopte. Ik kan natuurlijk niet zeggen hoeveel van dat tonnage daadwerkelijk 
via Bargelink is vervoerd, maar het bewijst wel dat we er toe doen.’

FULL SERVICE.
MAATWERK.
KWALITEIT.

Het leveren van topkwaliteit dienstverlening op maat waarbij de klant volledig wordt 
ontzorgd. Daarin onderscheiden we ons bij Scheepswerf Hoogerwaard.

Snelheid en kwaliteit combineren en nooit nee verkopen!

Scan & bekijk online wat wij voor u kun-
nen betekenen op hoogerwaard.com
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EMISSIELOZE BRANDSTOFCELSYSTEMEN VOOR BINNENVAART KOMEN ER AAN

Koedood kan Stage V-motoren 
direct uit voorraad leveren
Koedood Dieselservice startte vier jaar terug als eerste motorenleverancier een Stage 
V-certificeringstraject voor de binnenvaart op en trok de certificering in 2021 onder 
eigen naam over de streep. De Mitsubishi-specialist biedt momenteel een complete 
range, direct uit voorraad leverbare Stage V-motoren aan. 

De klimaatneutrale bedrijfs-
hal van Koedood in Hen-
drik-Ido-Ambacht staat dan ook 
vol met Mitsubishi-motoren en 
door dochter Emigreen ontwik-
kelde en geproduceerde nabe-
handelingssystemen. Met deze 
motoren en emissiesystemen 
bouwt Koedood de Stage V-ge-
certificeerde KEES (Koedood 
Engine & Emission System) 
motoren. ‘We worden als cer-
tificaathouder aangemerkt als 
fabrikant van de KEES-motor en 
kunnen zelf de installatie, type-
goedkeuring en aanmelding bij 
RDW verzorgen’, zegt R&D-ma-
nager Sander Roosjen. ‘De mo-
torblokken van Mitsubishi wor-
den optimaal afgesteld (CCR 0) 
met een brandstofverbruik dat 
5% lager ligt dan van een CCR 
2 gecertificeerde motor. Tijdens 
de Stage V-certificeringsproce-
dure hebben we met TNO ook 
het ureumverbruik gemeten bij 
verschillende afstellingen. Dat 
heeft een vloeistof optimaal 
afgestelde Stage V-motor op-
geleverd die van stationair- tot 
maximaal toerental aan de stik-
stoflimiet voldoet.’ 
Met TNO, RDW en Mitsubishi 
werkte Koedood drie jaar aan de 
Stage V-certificering van de SR 
motoren (6 tot 16 cilinders) en 
de S12A2 motoren van Mitsu-
bishi. Bijzonder was dat tijdens 
de verouderingstest van 2000 
uur bij het roetfilter een negatie-
ve veroudering werd gemeten. 
‘Het roetfilter kan er dan na 
10.000 uur weer uit’, zegt Roos-
jen lachend. ‘Omdat dat natuur-
lijk niet realistisch is, houden 

we voor de veroudering van het 
systeem een vlakke lijn aan over 
10.000 uur.’ 

Stage V-motor is duurder
De uitlaatgassenreinigingsin-
stallatie maakt Stage V-moto-
ren bijna twee keer zo duur als 
CCR 2-motoren. Dat kan op den 
duur tot een verschraling in de 
binnenvaart leiden, met name 
onder de kleinere schepen. ‘Gro-
te rederijen kunnen een Stage 
V-motor nog wel financieren, 
maar veel kleine bedrijven wor-
den voor een moeilijke keuze 
gezet’, vreest Roosjen. ‘Dat is 
een harde realiteit die de ziel 
van de sector raakt.’ 
Op dit moment zijn er voor be-
staande schepen nog moge-
lijkheden om subsidie aan te 
vragen (max 400.000 euro) voor 
het vervangen van een nog 
werkende oude motor door een 
Stage V-motor.  
Soms is het mogelijk bij zo’n 
vervanging een Stage V-motor 
met minder vermogen te instal-
leren. Dat kan ook een bespa-
ring opleveren. ‘We kijken en 
berekenen altijd per project wat 
de beste keuze is’, zegt Roosjen. 
‘In de binnenvaart worden veel 
motoren gemiddeld maar 30 tot 
40% belast. Dan slijt een motor 
eigenlijk sneller. Het is beter 
wanneer een motor zo regelma-
tig mogelijk 70 tot 80% wordt 
belast.’  

Elektrificatie heeft de 
toekomst   
Elektrische aandrijvingen heb-
ben de beste toekomstperspec-

tieven in de binnenvaart. ‘Wie 
bij een hermotorisering over-
stapt op een diesel-elektrische 
of hybride aandrijving krijgt 
daar geen spijt van’, stelt Roosj-
en. ‘Het is een behoorlijke extra 
investering, maar je hebt dan de 
mogelijkheid om in de toekomst 
een brandstofcel of batterijsys-
teem aan te schaffen en aan het 
power managementsysteem te 
koppelen. Dan kan je alle tech-
nieken combineren.’  
Ervaringen met in het verle-
den door Koedood geplaatste 
hybride- en diesel-elektrische 
voortstuwingen laten zien dat 
daarmee brandstofbesparingen 
tot vijfentwintig procent moge-
lijk zijn. ‘Een dieselmotor heeft 
een punt waarop het efficiëntst 

Medewerkers van Koedood Dieselservice bouwen met behulp van een 
Mitsubishi motorblok en een Emissiesysteem van Emigreen een Stage 
V-/KEES-motor. 

wordt gedraaid. Wanneer de 
motor daar sterk van afwijkt 
daalt het rendement en stijgt 
het brandstofverbruik’, verdui-
delijkt Roosjen. ‘Een hybride of 
elektrische voortstuwing zet het 
vermogen op een andere ma-
nier in, waarbij de dieselmotor 
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R&D-manager Sander Roosjen van 
Koedood. Op de achtergrond de 
motorenvoorraad. Een flink deel 
is al verkocht. Ze worden door 
Koedood zelf op Stage V-niveau 
gebracht, waarna de naam van 
de motor veranderd in KEES. Foto’s 
Hans Heynen

altijd op het optimale toerental 
werkt. Voor een elektromotor 
maakt een wisselend toerental 
niet uit, die is over de hele ran-
ge even efficiënt.’ 

Lease-constructies
Verwachting is dat er in een 
verdere toekomst voor de bin-
nenvaart anders moet worden 
gedacht over voortstuwings-
systemen. ‘Je leaset of huurt 
dan bijvoorbeeld één of twee 
containers met een accupakket, 
een brandstofcelsysteem of een 
Stage V-generator’, zegt Roos-
jen. ‘Koedood berekent welke 
configuratie een schip voor 
een bepaalde reis nodig heeft 
om de bestemming gegaran-
deerd te halen. Een rekenpro-
gramma kijkt daarvoor naar de 
afstand, de belading, diepgang, 
stroming, waterstand etc. Van 
Rotterdam naar Antwerpen 
volstaan dan bijvoorbeeld 2 bat-
terijcontainers. Van Rotterdam 
naar Groningen een brandstof-
celunit plus een batterijcontai-
ner en voor een reis naar Bazel 
twee Stage V-generatoren met 
een batterijcontainer voor peak 

shaving. Je rekent een vast be-
drag per afgenomen MWh. Hoe 
meer schepen gebruik maken 
van zo’n businessmodel, hoe 
aantrekkelijker het wordt.’ 

Eerste waterstofschepen
K2, een joint venture tussen 
Koedood Marine en de Kooiman 
Marine Group rust momenteel 
twee binnenvaartschepen uit 
met een emissieloos brandstof-
celsysteem. Het betreft het bij 
Concordia Damen in aanbouw 
zijnde motorschip Antonie (135 
x 11,45 meter), van Harm Lenten 
en het bestaande containerschip 
Maas (110 x 11,45 meter), van 
Future Proof Shipping, dat bij 
Holland Shipyards wordt omge-
bouwd. ‘De Maas krijgt drie 300 
kW brandstofcelsystemen en de 
Antonie één’, zegt Roosjen.
De K2 systemen gebruiken PEM 
brandstofcellen van het Arn-
hemse NedStack. Het benodig-
de waterstof zit in hogedruk-
flessen (300 bar) die in rekken 
in een speciale uitwisselbare 20 
voet container zitten. De Antonie 
vervoert straks zout van Delfzijl 
naar de Botlek voor Nobian en 

kan op de kanalen volledig op 
waterstof varen. Nobian levert 
zelf waterstof. ‘De certificering 
van de brandstofcelsystemen is 
bijna rond en we zijn bezig met 
de duurtest’, zegt Roosjen. ‘Eind 
december moeten de drie sys-
temen voor de Maas aan boord 
staan.’ 
De bouw en certificering van 
de eerste maritieme brandstof-
celsystemen was niet eenvou-
dig. Veel voor landtoepassing 
ontwikkelde componenten voor 
brandstofcellen waren nog niet 
klasse gekeurd voor de scheep-
vaart en voor de bouw van de 
systemen moet hoogwaardig 
RVS 316L worden gebruikt. Om 
lekkage van waterstof uit te 
sluiten moeten alle naden full 
penetration (door en door) wor-
den gelast en moeten van alle 
lassen röntgenfoto’s worden 
gemaakt ter controle. ‘Geluk-
kig werken er bij Kooiman zeer 
ervaren lassers die dit zeer goed 
kunnen’, zegt Roosjen.  
Koedood en Kooiman ge-
ven 25.000 uur garantie op de 
brandstofcellen. ‘Maar met de 
testen zitten we daar nu al ruim 

boven’, zegt Roosjen. ‘We ver-
wachten dat de cellen er ook in 
de operationele praktijk ruim 
overheen gaan. Na meer dan 
30.000 uur wissel je dan bijvoor-
beeld de stacks met brandstof-
cellen uit voor nieuwe en kijk 
je of opwaarderen van de oude 
cellen mogelijk is of dat recy-
cling van de oude cellen de bes-
te optie is.’ 
PEM-brandstofcellen zetten de 
helft van de energie uit water-
stof om in elektriciteit. De an-
dere helft verdwijnt in de vorm 
van water en restwarmte. In 
het kader van een promotieon-
derzoek werkt Roosjen met de 
Universiteit Twente aan een sys-
teem waarmee een deel van de 
restwarmte kan worden omge-
zet in bruikbare energie. Dat zou 
het rendement van het brand-
stofcelsysteem verder kunnen 
verhogen tot boven de 60%.  

Koedood Dieselservice 
Noordeinde 21, 3341 LW  
Hendrik-Ido-Ambacht 
+31 (0) 78 681 31 27 
https://www.koedood.nl/

‘Grote rederijen kunnen 
een Stage V-motor nog 
wel financieren, maar 
veel kleine bedrijven 
worden voor een moeilij-
ke keuze gezet’

WS KERSTMAGAZINE 2022_Advertorial_Koedood.indd   77 06-12-2022   12:58



WS KERSTMAGAZINE 2022_Havenbedrijf Rdam.indd   78 06-12-2022   12:57



DECEMBER 2022 79

K
ER

ST
M

A
G

A
ZI

N
E 

20
22

BRANDSTORY

VASTE GROND Verantwoordelijkheid met het mooiste uitzicht

Als VTS-operator is je werk 
elk uur anders

Het is misschien wel 
de baan met het mooi-
ste uitzicht van de hele 
Rotterdamse haven: 
VTS-operator voor het 
Havenbedrijf. Of je nu 
in Hoek van Holland of 
de Botlek op de ver-
keerspost zit, bijna geen 
minuut is hetzelfde, zegt 
havenmeester René de 
Vries. En het mooie is: 
het Havenbedrijf zoekt 
nieuwe operators.

Voor wie jaren heeft gevaren en 
nu vaste grond onder de voe-
ten wil, maar de scheepvaart 
absoluut nog niet kan missen, 
heeft havenmeester René de 
Vries een hele mooie baan in de 
aanbieding. ‘VTS-operator’, zegt 
De Vries. ‘Je hebt het mooiste 
uitzicht van de haven en ieder 
uur heb je ander gebied waar je 
over waakt.’
Vessel Traffi c Service (VTS) is 
een uiterste belangrijke taak van 
de Rotterdamse haven, schetst 
De Vries. ‘Afhandeling van de 
scheepvaart is tijdens de co-
ronapandemie bestempeld als 
cruciaal voor Nederland.’
De VTS-operators zijn vergelijk-

baar met de luchtverkeerslei-
ders op Schiphol. Hun taak is 
het de scheepvaart in de haven 
in goede banen te leiden. Dat 
doen deze operators vanuit de 
twee verkeerscentrales in Hoek 
van Holland en de Botlek. Via 
de marifoon geven zij de sche-
pen in verschillende sectoren 
aanwijzingen.

Nooit stil
Het werk is bij vlagen zeer in-
tensief. Daarom wisselt een 
VTS-operator elk uur van sector. 
De Rotterdamse haven staat 
nooit stil en de posten zijn 24/7 
bemenst. ‘Je moet wel van wis-
selende diensten houden’, zegt 
de Vries. ‘Er staat wel tegenover 
dat er standaard 30% onregel-
matigheidstoeslag over het 
gehele salaris wordt betaald. 
En fulltime is 33,6 uur. Het kan 
razend druk zijn, maar ook soms 
rustig.’
De krapte op de arbeidsmarkt 
is in de hele maritieme sector 
voelbaar. ‘En dus ook bij het 
Havenbedrijf’, zegt De Vries. 
‘We hebben eigenlijk altijd wel 
VTS-operators nodig.’ Ervaring 
op het water is een pre, maar 
geen vereiste, zegt De Vries. 
Een voltooide mbo-opleiding 
en een goede beheersing van 

Verkeerscentrale Rotterdam. Foto’s Havenbedrijf Rotterdam

het Engels zijn dat wel.

Zelfstandig meedraaien
Iedereen die geschikt is, krijgt 
een intensieve opleiding van 
vier maanden bij de Nationale 
Nautische Verkeersdienst Op-
leiding (NNVO) in Rotterdam. 
‘Tijdens je opleiding krijg je 
meteen salaris en na in totaal 
8 maanden ga je al zelfstandig 
meedraaien op de Centrales.’
Andere leuke functies zijn er bij 
het Haven Coordinatie Centrum 
(HCC) in het het World Port Cen-
ter, schetst De Vries. Ook daar 

heeft het Havenbedrijf momen-
teel diverse vacatures open-
staan. ‘In het HCC worden alle 
meldingen van de zeeschepen 
verwerkt. Daar komt eigen-
lijk alles samen. Van een brug 
die niet meer opengaat tot een 
incident. Zijn de sleepboten 
beschikbaar?’
De Divisie Havenmeester is 
onderdeel van het Havenbe-
drijf Rotterdam. Er werken zo’n 
400 mensen. ‘Er heerst hier een 
prettige werksfeer en er is aan-
dacht voor de ontwikkeling van 
mensen’, schets De Vries.

Havenmeester René de Vries.

Verkeersafhandeling
De afdeling Verkeersafhandeling is onderdeel van de Divisie Haven-
meester en verantwoordelijk voor de operationele verkeersafhandeling 
door middel van verkeersbegeleiding en het bedienen van bruggen en 
sluizen. Verkeersbegeleiding gaat over het monitoren, adviseren en in-
dien nodig het instrueren van de scheepvaart.
De functie is voor 33,6 uur per week en wordt uitgevoerd in een volcon-
tinue-dienst (dit is fulltime). Het salaris bedraagt bij aanvang tussen € 
2.871,- en € 3.282,- bruto per maand (exclusief onregelmatigheidstoe-
slag van 30% in de volcontinue dienst en afhankelijk van opleiding en 
ervaring). Doorgroeien naar medior (€ 4.628,-) of zelfs senior niveau (€ 
5.139,-) is op termijn mogelijk

Voor meer informatie en contact: 
www.portofrotterdam.com/vacatures
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NABEHANDELING ‘Een passief roetfilter is net zo schoon als een actief filter'

Discom emissiedemper brengt 
oudere motor  op Stage V-niveau

Discom is al meer dan 
40 jaar specialist op 
het gebied van con-
trole van uitlaatgas-
sen. Als het gaat over 
demping, warmtete-
rugwinning of emissie, 
bij Discom is de kennis 
in huis. Op emissiege-
bied heeft Discom een 
systeem waarmee de 
emissies van bestaan-
de scheepsmotoren 
naar Stage V- of zelfs 
Euro 6-niveau gaan. Dit 
systeem past precies op 
de plek van een gewone 
Discom-demper, waar-
van er inmiddels duizen-
den zijn geleverd.

‘Het is een gecombineerde unit 
met SCR-katalysator, roetfilter, 
demper en vonkenvanger’, zegt 
accountmanager Werner van 
Well van Discom. ‘De overheid 
stimuleert vervanging van mo-
toren door nieuwe Stage V-mo-
toren. Maar het is duurzamer 
de uitstoot van de bestaande 
motor te verlagen. Dat kan door 
de demper van die motor te 
vervangen door een exemplaar 
met nabehandelingssysteem. 
Dan is zo’n motor net zo schoon 
als een nieuwe en zeker zo duur-
zaam. Dat versnelt de vergroe-
ning en bevordert duurzaam 
gebruik van bestaande motoren. 
Belangrijk, want de scheepvaart 
kan voorlopig nog niet om de 
verbrandingsmotor heen.’

Natura 2000-gebieden
Dankzij de SCR-katalysator haalt 
het systeem volgens Van Well 
probleemloos de Stage V-norm. 
‘Met dit systeem kunnen we 
naar 0,4 gram NOx per kWh 
en daarmee kan je in Natura 
2000-gebieden varen. Diverse 
vissersschepen en een bagger-
bedrijf zijn al met ons systeem 
actief in Natura 2000-gebieden, 
waar de overheid beperking van 
de uitstoot eist.’
Discom ontwikkelde een mo-
dern management-programma 
voor het nabehandelingssys-
teem. Het zorgt ervoor dat het 
systeem zich aanpast naar wat 

nodig is. Een voor de katalysa-
tor geplaatst passief roetfilter 
haalt fijnstof uit het uitlaatgas. 
‘Een passief roetfilter is net 
zo schoon als een actief filter, 
maar werkt eenvoudiger', zegt 
Van Well. ‘In de praktijk komt 
de uitlaattemperatuur regelma-
tig boven de 300 graden. Dan 
regenereert een passief roetfil-
ter vanzelf. Dat scheelt kos-
ten in brandstof en elektrische 
energie.’

Labelsysteem
Een officiële erkenning van 
het nieuwe Labelsysteem voor 
binnenvaartschepen, dat door 
het EICB in samenwerking met 
de overheid is ontwikkeld, kan 
het uitrusten van bestaande 
motoren met een ‘after market 
emissiesysteem’ interessanter 
maken voor binnenvaartonder-
nemers. Kort gezegd: een eige-
naar maakt zijn schip gewoon 
milieuvriendelijker en toekomst-
bestendiger. Iets dat in de toe-
komst van waarde is, wanneer 
lokale overheden daarop gaan 
letten.

Compleet systeem
Discom levert het emissiesys-
teem compleet aan. Het bevat 
ook een ADNR-gecertificeerde 
vonkenvanger. ‘Deze vonken-

vanger is getest door TNO en 
op basis daarvan is een DNV/
GL-certificering behaald. ‘Die is 
omgezet in een EURO-certificaat 
dat wereldwijd door 12 klassen-
bureaus wordt geaccepteerd.’

Riviercruisevaart
Voor de riviercruisevaart levert 
Discom, naast conventionele 
dempers, ook uitlaatsystemen 
met waterinjectie (na de dem-
per) om het motorgeluid verder 
te dempen. ‘Achterop zijn vaak 
de panoramadekken en de dure 
panoramahutten’, zegt Van Well. 
‘Door achter de demper water 
in de uitlaat te injecteren, ver-
dwijnt ook het laatste geluid. 
Dan hoor je alleen nog een wa-
tervalletje achter de pijp, maar 
dat vinden de gasten niet erg.
'We hebben aan zo’n 50 cruise-
schepen uitlaatsystemen gele-
verd, vooralsnog zonder kata-
lysator en roetfilter. Maar onze 
verwachting is dat uiteindelijk 
gemeentes in Nederland en 
Duitsland op een gegeven mo-
ment geen rokende passagiers-
schepen meer in het centrum 
dulden. De gewone dempers 
kunnen dan één op één worden 
uitgewisseld.
'Na twee jaar corona is de sec-
tor momenteel nog terughou-
dend. Maar uiteindelijk zal elk 

cruiseschip er een nodig heb-
ben. Het is de enige manier om 
de vloot schoon te krijgen.
'Wanneer een cruiserederij belt 
en groen wil varen met haar 
schepen, kunnen we ze aanle-
veren. Men hoeft niets aan het 
uitlaatsysteem te veranderen. 
Het systeem kan er zo tussen 
worden geklikt.'
Omdat Discom van oorsprong 
een akoestische uitlaatspecia-
list is, garandeert het bedrijf een 
even goede demping als met de 
bestaande demper. ‘Daar zit ook 
een groot voordeel in kennis. 
Wij hebben ons van akoestisch 
specialist doorontwikkeld naar 
een specialist op het gebied van 
emissiereductie en demping. 
Daarnaast ontwikkelen we sys-
temen voor warmteterugwin-
ning uit uitlaatgas.’

Onafhankelijke meting
Wanneer een schip een systeem 
van Discom plaatst, dan is het 
advies de emissies door een on-
afhankelijk erkend bureau aan 
de pijp te laten meten en veri-
fiëren. ‘De klant mag zelf een 
bureau kiezen, zodat duidelijk 
sprake is van een onafhankelijke 
meting.'

Voor meer informatie en contact:  
www.discom.eu

Het compacte na-

behandelingssys-

teem van Discom 

maakt bestaande 

motoren net zo 

schoon als een 

nieuwe Stage 

V-motor. Illustratie 
Discom
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HYPERMODERN Aan boord wordt een mini-laboratorium gebouwd

Normec MTS klaar voor nieuwe eisen 
Ballast Water Treatment System (BWTS) 
Normec Maritime Testing Service (Normec 
MTS) wordt in 2023 approved supplier om 
ballastwater te controleren op micro-organis-
men. Het doel is om de behandelingsinstallatie 
van een ballastwaterbeheersysteem (BWTS) te 
valideren door aan te tonen dat de mechanische, 
fysieke, chemische en biologische processen goed 
werken. Zonder een goedgekeurd BWTS mag een 
schip niet op internationale wateren varen.

Wereldwijd wordt gecontroleerd 
op ballastwater om daarmee  
te voorkomen dat schadelijke 
organismen zich verspreiden 
over de wereld door het lozen 
van ongecontroleerd ballast-
water. Vooral in Amerika is 
men streng op deze eisen. De 
US Coast Guard eist zelfs dat 
een onafhankelijk bureau het 
ballastwater controleert. Is het 
water niet in orde, dan wordt 
een schip aan de ketting gelegd 
tot het systeem wel goed werkt. 
Het is dus van groot belang om 
niet alleen de papieren op orde 
te hebben, maar ook daadwer-
kelijk het water te laten testen 
door een onafhankelijk bureau 
om zeker te weten dat het sys-
teem goed werkt.

Controleren
De IMO (International Maritime 
Organization) werkt met een D2 
Standard voor alle zeeschepen 
ter wereld. Dit houdt in dat per 
kuub ballastwater minder dan 
tien levensvatbare organismen 
aanwezig mogen zijn. Deze con-
centratie mag niet overschre-
den worden bij het lozen van 
ballastwater. 
Het controleren van het water 
uit de ballasttanks is specifi ek 
werk dat door slechts enkele on-
afhankelijke testinstellingen in 
Nederland uitgevoerd kan wor-
den, waaronder Normec MTS. 
Normec MTS onderscheidt zich 
door fl exibiliteit met de plan-
ning en een snelle en nauwkeu-
rige manier van werken. ‘Wij 
komen ’s ochtends aan boord en 

aan het eind van de middag is 
het gehele testrapport opgesteld 
en zijn de offi ciële documenten 
gereed’, aldus Managing direc-
tor Hans van der Wart van Nor-
mec Marime Testing Services. 

Aan boord
De controles worden vaak 
uitgevoerd direct nadat een 
leverancier de BWTS vervangt 
of upgradet en het schip op de 
werf ligt of in een haven. ‘De 
planning is vaak lastig, want als 
het een beetje tegen zit, dan is 
de installateur nog niet klaar 
met het nieuwe systeem. Dit is 
hoe het in de scheepvaart werkt 
en wij passen ons daarop aan. 
Daarnaast zijn wij fl exibel en 
het meedenken met de reder 
en kapitein staat bij ons hoog in 
het vaandel. Wij willen de beste 
dienstverlening bieden.’
Normec MTS controleert of het 
product van de fabrikant daad-
werkelijk goed werkt. Van der 
Wart: ‘We komen aan boord 
en installeren een bemonste-
ringsopstelling aan boord, 
waarbij we een uur lang live het 
water uit het ballastwatersys-
teem controleren.’
Het treatmentsysteem van bal-
lastwater is veelal gebaseerd 
op fi ltratie en UV-licht. Door de 
fi ltratie worden grotere orga-
nismen tegengehouden. Het 
UV-licht moet ervoor zorgen dat 
zelfs de kleinste organismen als 
plankton onschadelijk worden 
gemaakt. Het water in de bal-
lasttank is in principe schoon na 
deze behandeling. Het systeem 

moet voldoen aan regels opge-
steld door de International Mari-
time Organization. Normec MTS 
controleert of het water daad-
werkelijk helemaal schoon is. 

Mini laboratorium
Aan boord wordt door Nor-
mec MTS een mini-laborato-
rium gebouwd, vaak op de 
brug van het schip. De water-
samples en fi lterresultaten ter 
grootte van < 10 µm en tussen 
de 10 – 50 µm worden bemon-
sterd. Vroeger moest het water 
naar een laboratorium en keek 
een medewerker onder een 
microscoop naar de resultaten, 
Normec MTS werkt met zeer 
nauwkeurige meetinstrumen-
ten aan boord. ‘Wij onderschei-
den ons door een vergaande 
geautomatiseerde verwerking 
van de onderzoeksgegevens en 
laboratoriumanalyses. Hier-
door kan realtime alle meet- en 
bemonsteringswerkzaamheden 
gevolgd worden.’
Hierbij wordt hypermoderne 
apparatuur gebruikt die de or-
ganismen fotografeert, fi lmt, telt 
en categoriseert. De apparatuur 
is geclassifi ceerd en gecontro-
leerd door een maritiem klas-
sebureau en voldoet aan alle 
eisen. In het eindrapport staan 
de foto’s waardoor, naast de 
kwantitatieve meetgegevens, 
precies is aan te tonen wat er is 
aangetroffen in het ballastwa-
ter. Hierna krijgt de reder een 
digitaal dossier met een ap-
proval. Mocht het water niet in 
orde zijn, dan kan de leverancier 

benaderd worden voor aanpas-
singen of optimalisatie van het 
systeem. 
Normec MTS werkt met hoog-
opgeleid personeel, vaak met 
een achtergrond als laborant. 
Zij krijgen vanzelfsprekend voor 
deze werkzaamheden een apar-
te training. 
Normec MTS is een erkend en 
onafhankelijk bureau op het 
gebied van bemonsteren en 
analyseren van maritiem water, 
afvalwater, oppervlaktewater 
en open zwemwater. Diverse 
Nederlandse reders zijn aan-
gesloten bij Normec MTS. Ook 
Rijkswaterstaat, gemeenten, wa-
terschappen en omgevingsdien-
sten zijn klant bij Normec.
Normec beschikt over een ac-
creditatie volgens NEN-EN-ISO/
IEC 17025:2017-geaccrediteerde 
laboratoria én over de beno-
digde kennis van alle geldende 
(inter)nationale wet- en regelge-
ving op het gebied van com-
pliance en veiligheid van water 
aan boord. Door de inzet van 
slimme ICT-oplossingen profi -
teren klanten optimaal van de 
dienstverlening.
Vanaf 2023 is het bedrijf ap-
proved supplier voor het testen 
van het Ballast Water Treatment 
System erkend door klassebu-
reau Det Norske Veritas DNV.

Voor meer informatie en contact: 
www.normecmts.com

Normec MTS controleert of het product van de fabrikant daadwerkelijk 
goed werkt.
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Woondroom met uitzicht op  
rivier de Merwede 

• Exclusieve villa

• Bouwjaar 2008

• Gasloos, voorzien van 
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op rivier de Merwede
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• Open woonkeuken

• Vier slaapkamers

• Twee badkamers
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• Geheel vloerverwarming en 
vloerkoeling

• Parkeergelegenheid op eigen 
grond

• Ca. 237 m² woonoppervlakte

• 522 m² eigen grond
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Duurzame koplopers  
Bouw op de kennis van onze specialisten  
Rabobank is een grote speler in de markt. 
Wie wil verduurzamen als binnenvaartondernemer 
heeft een behoorlijke streep voor. 
Met een goed plan voor de toekomst is veel mogelijk. 
We zijn benieuwd naar jouw plan!

We gaan er graag met je over in gesprek.  
Bel ons team Binnenvaart op 088-7271180.  
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PRONKSTUK Gloednieuwe virtual reality experience

Redders en reddingsacties 
beleven in Reddingmuseum

Het Reddingmuseum richt zich 
vooral op (groot)ouders met jon-
ge kinderen. Die geven een hoge 
waardering aan het museum. Zo 
schreef één van hen: ‘Wat een 
geweldig museum! Een enorm 
en informatief museum, goede 
uitleg en deels interactief. Hier 
ben je uren zoet, mocht je alles 
willen zien en doen.’
Ook beoordelen jeugdige Mu-
seuminspecteurs het museum 
al jaren op rij als Kidsproof. In 
2018 ontving het zelfs de titel 
Beste Kidsproof-museum van 
Nederland. ‘Je mag zelf schepen 
besturen, mensen redden op de 
computer en in de windturbine 
voel je een échte storm’, schreef 
één van de Museuminspecteurs 
lovend.
Recent kreeg het museum een 
nominatie in de ANWB-ver-
kiezing van ‘Leukste uitje van 
Noord-Holland 2023’. 

Redders en reddingsacties
Het museum stond vroeger in 
de binnenstad van Den Hel-
der. In 2002 verhuisde het naar 
een voormalig werkplaats op 
Willemsoord. Zeven jaar terug 
moest het museum daar een 
gedeelte afstaan aan het nieu-
we Theater de Kampanje. De 
ingrijpende verbouwing die 
hiermee samenhing greep het 
museum aan voor een grondige 
vernieuwingsslag.
Vol waardering spreekt Van de 
Weerdt over de inspanningen 

van zo’n 65 vrijwilligers. ‘Zij zijn 
onmisbaar voor het functione-
ren van het museum.’
Bezoekers krijgen in eerste 
instantie het verhaal van het 
Nederlandse reddingwezen 
van vroeger en nu te horen. 
‘En waar doe je dit het beste 
dan in een stad als Den Helder’, 
vindt Van de Weerdt. ‘We zitten 
in een maritieme stad, die veel 
te bieden heeft op het gebied 
van recreatie, natuur, cultuur 
en horeca. Het verhaal over het 
Nederlandse reddingwezen dat 
wij hieraan toevoegen is precies 
wat ons zo uniek maakt.’
Dit verhaal vertelt het museum 
in woord, beeld en geluid. ‘Op 
deze manier krijgen bezoe-
kers op een interactieve wijze 
verhalen over reddingacties en 
redders te horen. Denk hierbij 
aan verhalen van de KNRM, 
de Kustwacht Nederland en de 
Reddingsbrigade Nederland.’
In het museum ontdek je alles 
wat met water en overleven te 
maken heeft. ‘De zwart-witfilms 
en de collectie trekken vooral 
oudere bezoekers; jonge be-
zoekers raken geboeid door bij-
voorbeeld de boten van de Red-
dingsbrigade, de windtunnel, de 
vaarsimulator en alle interactie-
ve spellen, zoals speurtochten 
en het Heldenspel.’
De laatste jaren heeft het mu-
seum twee deelprojecten ge-
realiseerd. ‘Zo hebben we de 
verhalen van zeven scheeps-

wrakken, inclusief de legen-
darische reddingsacties die bij 
het vergaan van deze schepen 
gemoeid waren, verwerkt in de 
prachtige expositie: Gezonken 
Reddingen.’ De expositie loopt 
tot medio 2023.
Van de Weerdt: ‘De schepen zon-
ken alle zeven op de Haaksgron-
den. Dit is een verraderlijk ge-
bied bij Den Helder, waar door 
de jaren heen bijna 200 schepen 
onder de zeespiegel zijn ver-
dwenen. Die liggen nu als re-
lieken op de zeebodem, met tal 
van verborgen verhalen.’

Virtueel aan boord
De nieuwste trots kwam half 
oktober gereed: de gloednieu-
we virtual reality experience in 
een ruimte voor vier personen. 
Van de Weerdt: ‘Als deelnemer 
van die ervaring waan je je 
bemanningslid van de nieuw-
ste havenreddingboot van de 
KNRM, de Nh1816. Je beleeft 
een reddingsactie en de span-
ning als je een drenkeling redt.’ 
Ze beschouwt deze aanwinst als 
een pronkstuk van het museum. 
‘Dit maakt het moeilijke en zwa-
re werk van de redders zicht-
baar, en tilt het museum naar 
een nog hoger niveau. Voor 
het eerst kunnen we bezoekers 
namelijk echt laten ervaren hoe 
het is om een redding op zee 
mee te maken.’
Beide projecten werden mo-
gelijk gemaakt en gerealiseerd 

door de brede steun van ver-
schillende fondsen, bedrijven en 
particulieren, zoals het Wad-
denfonds, Dorus Rijkers Fonds, 
Mondriaanfonds, Prins Bern-
hard Cultuurfonds, Provincie 
Noord-Holland, Stichting Goe-
den Doelen Nh1816, Stichting 
Ondernemen aan Zee, Royal 
Peterson en de Rabobank. De 
KNRM stelde haar reddingboten 
beschikbaar.
De museale collectie en histori-
sche vloot vormen het fun-
dament van het museum. Ze 
worden zorgvuldig beheerd en 
vormen de basis voor de verha-
len die het museum vertelt. 
Verder leent het Nationaal Red-
dingmuseum zich ook voor an-
dere activiteiten. ‘Wij bieden bij-
voorbeeld een uitgebreid edu-
catief programma voor zowel 
basisonderwijs als voortgezet 
onderwijs en groepsbezoeken 
inclusief catering door lokale 
horeca.’ Verder vormen de rond-
vaarten een trekpleister: dage-
lijks gedurende het vaarseizoen 
(van april tot en met oktober), 
maar in geval van speciale gele-
genheden ook daarbuiten.
Sinds kort fungeert het muse-
um als een officieel aangewezen 
trouwlocatie. ‘Verder verzorgen 
wij asverstrooiingen voor een 
gedenkwaardig afscheid op zee.’

Voor meer informatie en contact: 
www.reddingmuseum.nl

Reddingmuseum met een gedeelte van de varende vloot. Foto Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers

In het Nationaal Redding-
museum Dorus Rijkers in 
Den Helder kom je alles 
te weten over het Neder-
landse reddingwezen. In 
41 jaar heeft het museum 
een naam opgebouwd. In 
de omgeving, maar ook 
bij buitenlandse toeristen. 
Woordvoerster Ayla van de 
Weerdt: ‘We zijn er voor alle 
geïnteresseerden in redden 
en overleven.’ Van een 
verzamelplaats voor enkele 
gepassioneerde vrijwilligers 
ontwikkelde het museum 
zich sinds de oprichting in 
1981 tot hoogwaardig en 
interactief museum.
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We 

willen alle 

donateurs bedanken 

voor de ondersteuning in 

2022 en we wensen iedereen 

fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2023

We hopen met jullie steun ook in 2023 ons werk te kunnen voortzetten.

vriendenvandebinnenvaart.com
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AFBOUW Groei moet leveringssnelheid en hoge kwaliteit niet in de weg staan

Zeeland Maritime Services 
zet de toon met eigen schepen

Met de focus op bepaal-
de soorten binnenvaart-
schepen heeft Zeeland 
Maritime Services in 
korte tijd een plekje in 
de markt voor scheeps-
bouwers veroverd. Het 
bedrijf gaat verdere 
groei niet uit de weg, 
maar dat moet dan wel 
beheerst gebeuren.

Bulkopslagbedrijf Ecotank kreeg zo’n vijf 
jaar geleden behoefte aan een nieuw soort 
tankers om plantaardige oliën in te vervoe-
ren. Mede-eigenaar John Warbout richtte 
vervolgens samen met Cees Nobel Zeeland 
Maritime Services op om deze binnen-
vaartschepen te bouwen. ‘Die schepen zijn 
uiteindelijk niet voor Ecotank gebouwd 
maar verkocht aan Maaskade Bevrachters. 
Rond diezelfde tijd kwam vanuit de zand- en 
grindwereld de vraag of wij een nieuw soort 
beunschip konden maken, wat we hebben 
gedaan in samenwerking met Philipskercke. 
En zo is het balletje gaan rollen’, vat Nobel 
de beginperiode van ZMS samen.

Uitermate trots
Het belang van die goede start is volgens 
Nobel groot geweest. ‘Op die eerste Philips-
kercke zijn we nog steeds uitermate trots en 
dat geldt ook voor de tankers die uiteindelijk 
naar Maaskade zijn gegaan. Dat zijn schit-
terende schepen en we krijgen terug van 
de klanten dat ze goed varen en presteren. 
Wanneer je als startend bedrijf met zulke 
eerste schepen de toon zet, dan krijg je daar 
wel een kick van.’
ZMS verzorgt met tien werknemers de vol-
ledige bouw van de binnenvaartschepen. 
Momenteel komen er vier tot vijf schepen 
per jaar op de markt. Op het eigen ponton 
in het Zeeuwse Wemeldinge worden de 

puntjes op de i gezet, zoals het inbouwen 
van de machinekamers. Het streven is dat 
de schepen zo kort mogelijk aan het ponton 
liggen, teneinde de kosten te beheersen en 
zo efficiënt mogelijk te werken.

Steeds meer werk door werven
Nobel: ‘We werken veel samen met be-
trouwbare werven in Oost-Europa en China. 
Daar worden de casco’s op basis van onze 
tekeningen gebouwd, waarna ze in Wemel-
dinge worden afgebouwd. We laten steeds 
meer door die werven doen. Van het nieuw-
ste beunschip zijn bijvoorbeeld ook alle ka-
belbanen en ramen en de isolatie al op de 
werf aangebracht. Door op de kosten te let-
ten en zo efficiënt mogelijk te werken, han-
teren we prijzen die de eindgebruikers hel-
pen om geld te verdienen met de schepen.’
Binnen wat ZMS doet is focus op bepaal-
de markten een speerpunt. ‘In de maritie-
me wereld is mond-tot-mondreclame heel 
belangrijk. Wij staan bekend als bouwers 
van bepaalde scheepstypen en daar klop-
pen steeds meer bedrijven voor ons bij 
aan. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat 
we kwaliteit leveren en onze afspraken 
nakomen.’

Maximaal zeven schepen per jaar
Met onder meer een droge lading-schip 
en diverse beunschepen en tankers voor 

plantaardige oliën is er zeker voor heel 2023 
genoeg werk. Zeeland Maritime Services 
gaat verdere groei niet uit de weg. Nobel 
geeft echter aan dat dit wel beheersbaar 
moet blijven. ‘Met de huidige faciliteiten in 
Wemeldinge én meer werk laten doen door 
de buitenlandse werven kunnen we maxi-
maal zeven schepen per jaar doen. We wil-
len onszelf echter niet zomaar vol eten met 
werk, want dat geeft allerlei potentiële pro-
blemen, bijvoorbeeld met de leveringssnel-
heid en kwaliteit die we nastreven. Daarom 
willen we onze groei in de hand houden.’

Voor meer informatie en contact:  
www.zmsbv.com

Het ponton van Zeeland Maritime Services in bedrijf. Foto ZMS

Kerstwens
‘Gelet op alle onrust in de wereld 
spreken wij de wens uit dat de 
kerstdagen velen inspireert om te 
zoeken naar vrede, voor zichzelf 
en voor anderen’, zegt Cees Nobel 
desgevraagd. ‘ZMS wenst ieder-
een een gelukkig en welvarend 
2023. En daarnaast specifiek voor 
de binnenvaart: een jaar met mooie 
tarieven en goede waterstanden.’

We 

willen alle 

donateurs bedanken 

voor de ondersteuning in 

2022 en we wensen iedereen 

fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2023

We hopen met jullie steun ook in 2023 ons werk te kunnen voortzetten.

vriendenvandebinnenvaart.com
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LEIDINGWERK HR Piping in zeevaart, binnenvaart, kotters, ferry’s en coasters

Op de referentielijst van HR Piping staan 
zo’n 130 nieuwbouw binnenvaartschepen
HR Piping in het Friese Sumar werd in 2011 
opgericht door Jacob Hogenberg en Tjibbe 
Reitsma, ZZP’ers die elkaar al wat jaren ken-
den, veel werk hadden, daarom regelmatig 
zelf mensen moesten inhuren en besloten sa-
men HR Piping op te zetten. ‘We begonnen als 
directeuren in overall’, zegt operationeel directeur 
Hogenberg. ‘Maar daardoor hebben we het voor-
deel dat we van de hoed en de rand, zeg maar de 
pijp en de fl ens, weten. Reitsma is van het direc-
tie-duo de commercieel directeur.

Inmiddels werken er via een 
constante groei zo’n 70 mensen 
binnen het bedrijf en heeft het, 
mede door de joint venture met 
HR Warber Jachtbouw van Jaap 
Vermaning, drie vestigingsplaat-
sen. In Sumar zijn dat het kan-
toor en twee prefab werkplaat-
sen met een totale oppervlakte 
van 2200 m², waar veel diverse 
materiaalsoorten gescheiden 
kunnen worden verwerkt.
In Grou is HR Warber Yachtservi-
ces gevestigd waar men gespe-
cialiseerd is in complete inbouw 
en refi t van luxe jachtbouw.
Locatie Harlingen heeft een 
kantoor met werkplaats aan een 
eigen kade van 70 meter waar 
diverse schepen met een maxi-
male breedte van 12 meter voor 
de wal kunnen komen voor een 
refi t.
Daar waar in de begintijd van 
HR Piping (roestvrij) staal het 
meest gebruikte materiaal was, 
worden kunststof leidingen 

steeds  meer gebruikt. Zo wordt 
er ook CuNiFer, aluminium, PE/
PP, GRE/GRP verwerkt in een 
separate werkplaats. Deze mate-
rialen zijn duurzaam en vrijwel 
onderhoudsvrij, omdat ze niet 
roesten. De stalen en RVS-lei-
dingen worden volledig TIG 
en MIG/MAG gelast. Voor het 
buigen van alle leidingwerk be-
schikt HR Piping over CNC buig-
doornmachines voor diameters 
tot 4”, 114 mm en een wanddikte 
van 11 mm.

Vaste plek
In de afgelopen 11 jaar heeft HR 
Piping zich een vaste plek op 
het gebied van leidingwerk en 
(werktuigbouwkundige) con-
structies voor complete machi-
nekamers van zee- en binnen-
schepen en jachten, ballastwater 
treatment systemen, scrubbers, 
hermotorisering en de (dek)
leidingen voor de binnenvaart. 
Van deelopdrachten tot com-
plete turn key projecten. Veel 
leidingwerk wordt ook geleverd 
aan derden. Sterke punten zijn 
de fl exibiliteit, een no-nonsen-
se cultuur en het nakomen van 
afspraken. ‘Doe wat je zegt en 
belooft, daardoor zijn  we uit-
gegroeid tot een betrouwbare 
partner in de maritieme sector’, 
aldus Hogenberg.
De mensen van HR Piping zijn 
niet alleen actief in de werk-
plaats of aan de kade, maar ook 
op de noordelijke scheepswer-
ven waar de geprefabriceerde 
onderdelen worden gebouwd 

HR Piping werkt veel met (roestvrij) staal en kunststof voor de koelleidingen, 

maar ook met aluminium. Foto’s HR Piping

en samengelast tot een feilloos 
werkende machinekamer-instal-
latie, ballastwater treatment- of 
scrubbersysteem. Hogenberg: 
‘Groot voordeel voor de scheep-
seigenaar is dat de downtime 
van het schip tot een minimum 
wordt beperkt. Op grote sche-
pen die lange oversteken maken 
zoals LNG-tankers en bulkcar-
riers gaan ploegen van vier tot 
wel 20 mensen mee. Zo’n ploeg 
werkt ook 24/7 in ploegendienst 
om de klus binnen de geplande 
tijd klaar te krijgen. Zo’n klus on-
derweg vergt een nog nauwkeu-
riger voorbereiding dan als die 
vanaf de wal wordt uitgevoerd. 
Er mag niks ontbreken want op 
de oceaan is niets te koop.’

Prefabriceren
HR Piping hecht aan het be-
schikken over voldoende voor-
raden materiaal en componen-
ten, zodat makkelijk kan worden 
ingesprongen wanneer zich een 
spoedklus, zoals een onaange-
kondigde reparatie of een refi t 
die er ‘even tussendoor komt’, 
aandient. Dan worden materia-
len geprefabriceerd en gaan de 
mensen van HR Piping, verge-
zeld door hun mobiele werkcon-
tainer op pad.
Door de afdeling HR Propulsion 
wordt de uitlijning van volledige 
voorstuwingsinstallaties uitge-
voerd, zowel van conventionele 

dieselmotoren als dieselelek-
trische aandrijving. Ook lieren, 
pompen  en elektromotoren 
worden uitgelijnd via geavan-
ceerde laserapparatuur. Op lo-
catie worden verder kotterwerk-
zaamheden aan bijvoorbeeld 
schroefaskokers, lagerhouders 
en fundatiefl enzen uitgevoerd.

Nieuwbouw
Op de referentielijst van HR Pi-
ping staan inmiddels zo’n 130 
nieuwbouw binnenvaartsche-
pen, een sleephopperzuiger, 
ferries, kotters, diverse offshore 
schepen, coasters en refi ts van 
PSV naar W2W schepen.
Op de website van HR Piping 
staat, zoals op veel bedrijfs-
wagens, de oproep ‘Collega’s 
gezocht’. ‘Daarin zijn we geen 
uitzondering. Het blijft een uit-
daging om jonge mensen naar 
een technisch beroep te lokken. 
We doen daar al veel aan. Door 
leerbedrijf te zijn en nauw con-
tact te hebben met de omrin-
gende scholen en gezamenlijk 
open middagen te organiseren. 
Dat dan ook weer samen met 
collega-bedrijven want het is in 
ons aller interesse om techni-
sche beroepen te bemensen. 
Van die mensen moeten de eco-
nomie en wij met z’n allen het 
toch hebben.’
Voor meer informatie en contact: 
www.hrpiping.nl

Complete machinekamerinrichting 

is een van de specialiteiten van HR 

Piping. 
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NPS Driven levert dieselmotoren, generatoren, onderdelen, opleidingen, engineering
en service.  Alles onder één dak voor onze klanten waar ook ter wereld.
Decennia hebben wij gewerkt onder de naam NPS Diesel. Een nieuwe tijd vraagt om  
een nieuwe naam, waarbij onze passie voor diesel en schone emissie onveranderd blijft.
Voor de binnenvaart werken wij nauw samen met specialisten voor een optimale fit van 
motoren qua cost-of-ownership, performance, milieu eisen en toekomstbestendigheid.

John Deere IWW Stage V
In eigen beheer certificeert NPS Driven de maritieme 
13,5 liter-motor (272-427 kW) van John Deere voor 
Stage V IWW.  Om aan de emissie-eisen te kunnen 
voldoen, is er in samenwerking met dochterbedrijf 
Xeamos uit Wijchen een uitlaatgasnabehandelings-
systeem voor deze motor ontwikkeld.  
DOLPOWER is onze partner voor levering en installatie 
van onze John Deere motoren.

DAF IWW Stage V
De Euro VI DAF/PACCAR MX-11 en -13 motoren voor 
binnenvaart voldoen ruimschoots aan de IWW Stage V 
emissie wetgeving. Resultaat t.o.v. voorgaande gene-
ratie CCR2 scheepsdiesels: 98% minder stikstofoxiden 
(NOx), 99% minder roet (PM) en tot 20% lager brand-
stofverbruijk. 
NPS Driven heeft in nauwe samenwerking met VINK 
Diesel gewerkt aan deze certificering. VINK DIESEL is 
onze partner voor ontwikkeling, levering en installatie 
van DAF motoren.

Schoner, 
zuiniger en 
stiller.
Producten voor de commerciele vaart,  
superjachten en pleziervaart.

De Hammen 1  |  5371 MK Ravenstein, Nederland  |  +31 (0)486 201 600 |  info@npsdriven.com  |  npsdriven.com
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MARITIEM DNA Stichting zoekt media en sponsoren op om nieuwe aanwas te krijgen voor sector

Vrienden Van De Binnenvaart zit niet 
stil om het personeelstekort op te lossen
De stichting Vrienden Van 
De Binnenvaart (VVDB) 
staat sinds 21 november 
2021 overeind. Het doel: 
jongeren en zij-instromers 
enthousiast maken voor 
een loopbaan in innovatieve 
techniek, IT, navigatie en 
logistiek, zodat zij aan boord 
kunnen stappen van de Rijn- 
en Binnenvaart voor een 
portie avontuur, vrij reizen 
door Europa en een bovenge-
middelde beloning.

En het werkt, dankzij de maritieme daad-
kracht, ofwel de inmiddels 100 sponsoren 
die gezamenlijk een aanmerkelijk bedrag 
hebben opgebracht, waardoor de stichting 
niet heeft stilgezeten:
•   De stichting was o.a. hoofdsponsor van de 

Zwijndrechtse Binnenvaartdagen ’22. Acht 
basisscholen bezochten het event, evenals 
het opleidingschip Ab Initio aan de kade. 
Totaal kregen 25.000 bezoekers een inkijk-
je in de maritieme wereld.

•   VVDB ging ook in gesprek met het Nova 
College in IJmuiden voor een overstap 
van varenslieden uit de visserij die via een 
korte opleiding heel goed de binnenvaart 
in kunnen stromen.

•   Ook garandeerde de VVDB 20 stageplek-
ken aan het Nova College. Met het STC en 
overige scholen is eveneens overleg voor 
een verkorte tweejarige opleiding. In ok-
tober bezochten acht groepen, totaal 160 
leerlingen, het mts Virginia.

•   Smart Delta Drechtsteden ‘Spotlights On’ 
op het Drierivierenpunt werd eveneens 
gesponsord.

•   Met de NPO is overleg gaande om gedu-
rende 12 maanden een gezin aan boord 
te volgen voor een documentaire. De 
VVDB claimt hierbij deels regie zodat het 
een positieve fi lm wordt voor jeugd en 

zij-instromers, die realistisch worden ge-
informeerd over de internationale Rijn- en 
Binnenvaart.

•   Het VVDB komt fi nancieel langszij voor 
het faciliteren van maritieme projecten en 
programma’s met betrekking tot voorlich-
ting en educatie. Om het vak te leren en 
waarderen biedt men begeleiding voor 
studenten om hun eigen koers te bepa-
len, en ook snuffelstages aan boord die 
inspireren. VVDB benaderde tien kapiteins 
waarvan drie vrouwelijk, die in overeen-
stemming met het STC voor de klas uit 
hun praktijk verhalen.

•   Ook in de media timmert de VVDB aan de 
weg. Het bekende programma ‘Helden 
van nu’ heeft hiervoor een fi lm gemaakt, 
getiteld ‘Werken in de maritieme sector’ 
op SBS6. 

Nog even voorstellen
Het VVDB team bestaat uit: voorzitter Ray-
mon Berkhout, bestuurslid/vice-voorzitter 
Wim Snijders, penningmeester Peter Sauer, 
secretaris Nico Hooglander, ledenwerver 
Gerard Deen, bestuurslid Efi sia van Loon. 
Ook zijn er drie leden in de raad van toe-
zicht: John van de Wijgaart, Ron Besjes, 
Alexander Wanders. Last but not least: Jas-
mijn van Loon voor de onmisbare IT. 

Aanvankelijk moest van alles gebeuren om 
de stichting in de steigers te zetten en be-
stuur te vormen.
Het begon met de vraag: ‘wie omarmt het 
initiatief en wie heeft de tijd? En ook nog 
eens pro deo.’ Dat was wel wat, maar gezien 
het personeelstekort in de scheepvaart was 
en is de noodzaak van het initiatief helder 
en het team daardoor snel bijeen. Vanaf het 
begin zat er ‘schwung’ in de sponsoring, 
de bedrijven waren welwillend. Dat kwam 
doordat de bestuursleden uit de onderne-
ming/bevrachting/schadeverzekering en 
IT-wereld komen en een maritiem DNA 
hebben. De reikwijdte waarmee eventue-
le sponsors konden worden benaderd was 
hierdoor groot.
De sponsors vertegenwoordigen ongeveer 
1900 medewerkers en circa 200 schepen. 
Vanzelfsprekend zijn Nederlandse evenals 
Belgische scheepvaartbedrijven de ruggen-
graat van de Vrienden van de Binnenvaart. 
Ook de gerenommeerde verzekeringen dra-
gen fi nancieel bij. Door structurele beman-
ningstekorten is de betrokkenheid van de 
sponsoren evident en wordt overal waar de 
VVDB komt, het doel ondersteunt. 

Ook bij dragen  
www.vriendenvandebinnenvaart.com

V.l.n.r.: Nico Hooglander, Gerard Deen, Jasmijn van Loon, Raymon Berkhout, Wim Snijders en Peter Sauer.

NPS Driven levert dieselmotoren, generatoren, onderdelen, opleidingen, engineering
en service.  Alles onder één dak voor onze klanten waar ook ter wereld.
Decennia hebben wij gewerkt onder de naam NPS Diesel. Een nieuwe tijd vraagt om  
een nieuwe naam, waarbij onze passie voor diesel en schone emissie onveranderd blijft.
Voor de binnenvaart werken wij nauw samen met specialisten voor een optimale fit van 
motoren qua cost-of-ownership, performance, milieu eisen en toekomstbestendigheid.

John Deere IWW Stage V
In eigen beheer certificeert NPS Driven de maritieme 
13,5 liter-motor (272-427 kW) van John Deere voor 
Stage V IWW.  Om aan de emissie-eisen te kunnen 
voldoen, is er in samenwerking met dochterbedrijf 
Xeamos uit Wijchen een uitlaatgasnabehandelings-
systeem voor deze motor ontwikkeld.  
DOLPOWER is onze partner voor levering en installatie 
van onze John Deere motoren.

DAF IWW Stage V
De Euro VI DAF/PACCAR MX-11 en -13 motoren voor 
binnenvaart voldoen ruimschoots aan de IWW Stage V 
emissie wetgeving. Resultaat t.o.v. voorgaande gene-
ratie CCR2 scheepsdiesels: 98% minder stikstofoxiden 
(NOx), 99% minder roet (PM) en tot 20% lager brand-
stofverbruijk. 
NPS Driven heeft in nauwe samenwerking met VINK 
Diesel gewerkt aan deze certificering. VINK DIESEL is 
onze partner voor ontwikkeling, levering en installatie 
van DAF motoren.

Schoner, 
zuiniger en 
stiller.
Producten voor de commerciele vaart,  
superjachten en pleziervaart.
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ARRANGEMENTEN Meevaren op een Tall Ship, 
de bruine vloot of een stoomboot

Nodig uw gasten tijdens Sail 
Den Helder uit op een Tall Ship

'We verwachten weer 300.000 
mensen', vertelt Fokke van der 
Meulen, verantwoordelijk voor 
de hospitality tijdens de zesde 
editie van Sail Den Helder. Die 
hospitality is verdeeld in twee 
soorten, 'voor bedrijven en voor 
particulieren. Voor beide doel-
groepen bieden we op maat 
gemaakte mogelijkheden. Voor 
particuliere bezoekers is het bij-
voorbeeld mogelijk één of twee 
uur mee te varen op een van de 
vele Tall Ships.'
Sail Den Helder valt samen met 
de jaarlijkse Marinedagen en 
bezoekers kunnen dus ook hun 
hart ophalen aan boord van de 
vele marineschepen die de stad 
rijk is. Nieuw en oud bij elkaar. 
Dit maakt het nautisch evene-
ment uniek. 

Volledige arrangementen
'Bedrijven bieden we volledige 
arrangementen aan. Meeva-
ren aan boord van een van 
de mooie en unieke schepen, 
inclusief eten en vrij drinken', 
vertelt Van der Meulen. 'Wil-

lemsoord in Den Helder is ook 
een geschikte plek om aan de 
wal eerst een formele business 
meeting te hebben, om vervol-
gens aan boord te stappen op 
een Tall Ship voor het informele 
deel. Dat informele deel wordt 
nog wel eens vergeten, maar is 
een belangrijk onderdeel van za-
kendoen. Er zijn veel bedrijven 

met goede producten, dus het 
is ook een kwestie van gunnen. 
Een Tall Ship of een schip uit de 
bruine vloot, het zijn heel bijzon-
dere plekken om je relaties op 
uit te nodigen.'

Kennismaken
Naast de grote internationale 
Tall Ships zoals bijvoorbeeld de 
Noorse Statsraad Lehmkuhl en 
de Poolse Dar Mlodziezy (Gift 
van de Jeugd) zult u ook de 
mooiste Nederlandse Tall Ships 
aantreffen, zoals het Masterskip 
de Wylde Swan en de 3-master 
De Gulden Leeuw aanwezig zijn. 
Het is overigens niet alleen mo-

gelijk om met zeilschepen mee 
te varen, maar ook met gemoto-
riseerde vaartuigen zoals de his-
torische stoomsleepboot Noord-
zee. 'We bieden heel veel ver-
schillende arrangementen aan 
op een twintigtal zeer uiteenlo-
pende schepen. Zowel middag- 
als avondarrangementen.'

Sail In
Het meest bijzondere en popu-
lairste evenement is de 'Sail 
In', vertelt Van der Meulen. 'De 
schepen varen donderdag één 
voor één de haven van Den Hel-
der binnen. De meeste zijn een 
dag eerder al in Nederlandse 
wateren aangekomen en wach-
ten dan op de rede van Texel 
tot ze binnen kunnen lopen. 
Bedrijven kunnen daarbij zijn en 
meevaren. Dat is zeer spectacu-
lair. Al die grote schepen achter 
elkaar richting de voor hen be-
doelde ligplaats. Aan het eind 
van de middag heeft iedereen 
zijn plaats en is het tijd voor vier 
dagen Sail Den Helder.'

Voor meer informatie en contact: 
www.saildenhelder.nl

Sail Den Helder valt samen met de Marinedagen. Dat levert mooie plaatjes op. Foto’s Sail Den Helder

Over iets meer dan zes maanden staat Sail Den 
Helder, het nautisch evenement van het jaar, op de 
agenda. Van donderdag 29 juni tot en met zondag 
2 juli 2023 doet namelijk de wereldberoemde vloot 
Tall Ships de havenstad aan.

Fokke van der 
Meulen.

Boek uw hospitality 
event tijdens 

Sail Den Helder
Kijk op 

www.saildenhelder.nl/
arrangementen
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GREEN DEAL Kansen om het voortouw te nemen

Europese klimaatregels 
bieden binnenvaart ook kansen

Vanuit de Europese 
Unie komt er veel op de 
binnenvaart af, met als 
uiteindelijk doel dat de 
schadelijke uitstoot naar 
nul moet. Dat brengt 
allerlei verplichtingen 
en uitdagingen met 
zich mee. Khalid Tachi 
van het Expertise- en 
Innovatiecentrum Bin-
nenvaart (EICB) denkt 
echter dat de sector er 
ook de vruchten van 
kan plukken wanneer 
het lukt om de voor-
delen van vervoer over 
water te verwaarden.

De Europese Green Deal tegen 
klimaatverandering heeft voor 
tal van sectoren gevolgen en 
de binnenvaart is daar geen 
uitzondering op. ‘Soms is de 
impact direct, zoals bij het Fit 
for 55-pakket voor de reductie 
van uitstoot van broeikasgas-
sen en de Renewable Energy 
Directive. EU-lidstaten hebben 
echter de vrijheid om de binnen-
vaart wel of niet in hun plannen 
mee te nemen. De binnenvaart 
eindigt niet bij landsgrenzen en 
heeft dus baat bij harmonisatie 
en eenduidigheid. De EU-lid-
staten moeten met elkaar voor 
dat gelijke speelveld zorgen. 
Nederland kan daar mogelijk 
het voortouw in nemen, want 
wij hebben van alle landen de 
grootste binnenvaartvloot,' al-
dus Khalid Tachi.

Stage V oppakken is 
noodzaak
Iets anders waar de binnenvaart 
direct mee te maken heeft is 
de Stage V-emissienorm voor 
nieuw te plaatsen motoren. Ta-
chi merkt dat hier wel beweging 
in zit, maar nog niet echt snel-
heid. ‘Het aantal motoren in de 
binnenvaart dat aan de Stage 
V-criteria voldoet is nog altijd 
relatief laag. En het is wel nood-

zaak dat de sector dat meer gaat 
oppakken.’
Dat laatste heeft deels te maken 
met een aantal Europese zaken 
waar de binnenvaart op wat 
indirectere wijze mee te maken 
heeft. Tachi noemt in dat ver-
band de Corporate Sustainabi-
lity Registration Directive. Deze 
richtlijn verplicht bedrijven per 
2025 vanaf een bepaalde groot-
te (250 werknemers, 40 miljoen 
euro omzet of 20 miljoen euro 

op de balans) om te rapporteren 
over de impact van hun bedrijfs-
voering op milieu en klimaat.

Strengere eisen
‘Dus ook grote rederijen en 
verladers moeten straks ver-
slag uitbrengen van hoe onder 
meer het vervoer van goederen 
het klimaat en de luchtkwaliteit 
beïnvloedt. De binnenvaartbe-
drijven die dat zelf niet hoe-
ven te doen vallen dan vaak 
wel binnen de scope waarover 
hun klanten en opdrachtge-
vers rapporteren.’ Die impact 
via partijen waarmee wordt ge-
werkt geldt eveneens voor het 
classificatiesysteem Taxonomy, 
een stappenplan voor investe-
ringen dat vastlegt wat wel en 
niet duurzaam is. ‘En dan is er 
nog het voorstel voor de Clean 
Air and Water Act waarin de ei-
sen voor luchtkwaliteit worden 
aangescherpt’, stelt Tachi. ‘Dat 
zal vanuit overheden ook weer 
strengere eisen voor de binnen-
vaart met zich meebrengen.’
Tachi noemt wat Brussel aan het 
doen is ‘een grote puzzel, waar-
van de genoemde voorbeel-
den een aantal stukjes zijn. Het 

uiteindelijke doel van dit alles 
is nul schadelijke uitstoot.’ Maar 
hoewel hij het belangrijk vindt 
dat de binnenvaart doordron-
gen is van wat deze en andere 
maatregelen, wetten, criteria 
en voorschriften betekenen, wil 
Tachi onderstrepen dat dit alles 
positief bekeken kan worden.

Schoon schip van  
toegevoegde waarde
‘Want dit biedt ook kansen voor 
de binnenvaart. Neem de Cor-
porate Sustainability Registra-
tion Directive. Met een Stage 
V-motor in je binnenvaartschip 
ben je echt van toegevoegde 
waarde voor verladers die over 
hun impact op bijvoorbeeld de 
luchtkwaliteit moeten rapporte-
ren. En binnenvaart is ongeacht 
de brandstof of aandrijving al-
tijd de meest energie-efficiënte 
modaliteit. Die efficiency wordt 
alleen maar belangrijker. Dus 
alles wat er vanuit Brussel op de 
binnenvaart afkomt biedt echt 
grote kansen, maar die moet de 
sector wel zelf benutten.’

Voor meer informatie en contact: 
www.eicb.nl

‘Met een Stage V-motor in je binnenvaartschip ben je echt van toegevoegde waarde.’ Foto iStock

Khalid Tachi van het EICB. Foto EICB
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Holland Shipyards Group is a dynamic and passionate 
group of companies that take pride in being innovative 

with a sustainable drive and e�cient ship designs. 

We focus on building new vessels together with repair and 
conversions. Rental of accommodation modules and 

chartering complete our portfolio.

NEXT GENERATION 
VESSELS 
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SCHEEPSMOTOREN Schipper: ‘Stage V-motor nog zuiniger dan verwacht’

NPS Driven sorteert voor op transitie

NPS optimaliseert sinds 1990 zijn 
eigen motoren voor industrië-
le en marine toepassingen. Het 
dealernetwerk verzorgt de leve-
ring en plaatsing bij de eindklant.
Van begin af aan investeert de 
distributeur van merken zoals 
John Deere en DAF in technolo-
gie voor schonere en zuinigere 
aandrijflijnen. Hierbij zorgt NPS 
meestal voor de certificering, de 
garantie en technische onder-
steuning. Van der Heijden: ‘De 
juiste motor met de maximale 
performance binnen de emis-
siewetgeving. Op dat snijpunt 
hebben we onze positie in de 
markt veroverd en bewezen een 
rol van betekenis te spelen.’

Overstap naar Stage V
Die stelling kan schipper-eige-
naar Jan Fernhout (45) van het 

ms Wantij uit Zwartsluis be-
vestigen. ‘Wij varen sinds juli 
2018 met de nieuwe DAF Paccar 
MX-13, maar onze historie met 
DAF gaat terug tot 1968, toen 
mijn grootvader zijn sleep-
schip, de originele Wantij, liet 
motoriseren.’
In samenspraak met NPS-dea-
ler Vink Diesel uit Sliedrecht 
wisselde Fernhout in 2018 zijn 
toenmalige MAN-motoren in 
voor twee Stage V-gecertificeer-
de Paccar-motoren van DAF. 
‘Eén van de MAN-motoren was 
aan vervanging toe, de andere 
aan revisie. We hadden verschil-
lende opties, maar een volle-
dige wissel leek ons de meest 
toekomstbestendige keuze.’ Het 
ging om een proefproject, met 
de bijbehorende onzekerheden, 
maar het pakte goed uit: ‘Mijn 

vrouw en ik zijn nog altijd blij 
met onze keuze van destijds.’

Roet verdwenen
Qua verbruik heeft het resul-
taat hun verwachtingen ruim-
schoots gehaald. ‘Deze motoren 
verbruiken, afhankelijk van ons 
vaarprofiel, tussen de 15 en 20% 
minder brandstof dan de vori-
ge.’ Een ander groot verschil: de 
zwarte gloed op hun witte roef 
en groene boeiing is verdwe-
nen. ‘En het is wat stiller gewor-
den in de machinekamer. Mede 
doordat de Paccars wat meer 
vermogen hebben: nu kunnen 
we toe met minder toeren.’
Gezien zijn nieuwe, zuinige 
scheepsmotor houdt Fernhout 
zich nog niet bezig met de ont-
wikkeling van aandrijflijnen die 
op hernieuwbare brandstoffen 
draaien. ‘Wel heb ik begrepen 
dat het om redelijk dure instal-
laties gaat. Dan vraag ik mij af 
of op dit moment de kosten en 
baten wel met elkaar in verhou-
ding staan.’
De binnenvaart staat - zoals zo-
veel sectoren - onder druk als 
het gaat om emissies, merkt Van 
der Heijden. ‘Ook wat betreft het 
terugverdienen van investerin-

gen.’ Toch heeft hij vertrouwen 
in haar toekomst, ook in de 
naderende transitie. ‘Voor de 
transport van goederen zullen 
onze vaarwegen een belang-
rijke rol blijven spelen. Dat ziet 
de overheid ook: die maakt het 
technologische bedrijven daar-
om mogelijk om nu te investe-
ren in kennis en oplossingen. 
Het doel is om in de komende 
jaren, mogelijk al in 2025, be-
langrijke slagen te maken.’

Bijna in de verkoop
NPS Driven neemt zijn aandeel 
in die doelstelling. De oplos-
singen waar NPS nu aan werkt, 
zullen in Europa en deels zelfs 
op wereldschaal impact hebben, 
voorspelt Van der Heijden. 'We 
ontwikkelen momenteel hybri-
de en volledig geëlektrificeerde 
aandrijvingen en zijn bovendien 
heel ver met een verbrandings-
motor op waterstof. Binnen 
twee jaar zal deze motor het 
daglicht zien en commercieel 
inzetbaar zijn. Hij draait al in het 
testcentrum van kennisinstituut 
TNO in Helmond.'

Voor meer informatie en contact: 
www.npsdriven.com

Directeur 
Peter van der 
Heijden van 
NPS Driven 
(links) met 
wetenschapper 
Peter We-
zenbeek van 
Lumipol bij de 
TNO-testop-
stelling van de 
waterstofver-
brandingsmo-
tor.

Een vertrouwde bedrijfsnaam wijzig je niet snel. 
Toch nam scheepsmotorendistributeur NPS Driven 
uit Ravenstein in september afscheid van de oude 
naam NPS Diesel. Een markeringspunt. Algemeen 
directeur Peter van der Heijden: ‘Diesel blijft nog ze-
ker enkele decennia een belangrijke brandstof, maar 
de ontwikkelingen gaan razendsnel. Ook bij ons.’

Holland Shipyards Group is a dynamic and passionate 
group of companies that take pride in being innovative 

with a sustainable drive and e�cient ship designs. 

We focus on building new vessels together with repair and 
conversions. Rental of accommodation modules and 

chartering complete our portfolio.

NEXT GENERATION 
VESSELS 
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WIJ WENSEN ALLE 
ZEEVARENDEN  
FIJNE FEESTDAGEN  
EEN MOOI EN 
GEZOND 2023!

Follow uswww.jrshipping.com / www.seazip.com

Op een jaar vol hoop en lichtpunt jes.
MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!

WWW.KOOIMANMARINEGROUP.NL
KOOIMAN MARINE GROUP | LINDTSEDIJK 84 | 3336LE ZWIJNDRECHT | THE NETHERLANDS | (T) +31 (0)78 61 00 477

FIJNE KERST 
EN EEN GEZOND 2023
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HOSPITAALSCHIP ‘Dit schip verandert echt mensenlevens’

Jaartje op Global Mercy: ‘Het draait 
hier niet om geld of aanzien’

Werken om geld te verdienen 
gaf de 24-jarige Jaël van den 
Berg uit Zwartsluis de afgelo-
pen jaren weinig voldoening. 
Ze zet zich nu negen maanden 
lang vrijwillig in op de Global 
Mercy, het nieuwe hospitaal-
schip van Mercy Ships. ‘Bizar 
dat ik thuis mijn geld aan aller-
lei luxe kan besteden, terwijl 
in Afrika mensen omkomen 
doordat ze eenvoudige opera-
ties niet kunnen betalen.’

De presentatie van het nieuwe 
hospitaalschip van Mercy Ships, 
afgelopen voorjaar in Rotter-
dam, gaf Jaël het zetje voor een 
nieuwe stap in haar loopbaan: 
een tijdelijk verblijf daar aan 
boord als matroos. In oktober 
kwam ze aan boord, in de haven 
van Tenerife. Daar vond dit jaar 
de afbouw plaats. Komende 
maand vertrekt de Global Mercy 
naar Dakar in Senegal om ope-
raties uit te voeren.
Intussen gaat nu al een wereld 
open voor Jaël. ‘Het leven hier 
aan boord is heel anders dan ik 
gewend ben.’ De omgangsvor-
men spreken haar het meest 
aan. ‘Ik zie hier de goedheid in 
mensen. Ze hebben geduld en 
aandacht voor elkaar. Omdat 
het om vrijwilligers gaat, draait 
het niet om geld of aanzien. 
Het werk is uitdagend; er zijn 
oneindig veel nieuwe dingen 
om te leren, en daar krijg ik ook 
de ruimte voor. Ik geniet daar 
enorm van.’

Alles nieuw
Als Overijsselse boerendoch-
ter krijgt ze met veel culturen te 
maken. ‘Mensen komen overal 
vandaan; er zijn meer dan zes-
tig verschillende nationaliteiten 
aan boord. Het voelt als familie, 
omdat we als christenen dezelf-

de normen en waarden hebben 
en allemaal met hetzelfde doel 
op het schip zijn. Culturele ver-
schillen zijn er natuurlijk ook, 
maar die zie ik als een kans om 
te leren.’
Het werk als matroos valt haar 
lichter dan verwacht. ‘Het is wel 
wat anders dan mijn vorige kan-
toorbaan als technisch tekenaar 
voor de luxe jachtbouw, maar 
dat maakt het juist leuk.’
Vooral de afwisseling trekt 
haar, zoals verven, machine-
onderhoud, laden en lossen 
– ‘erg leuk om de dekkraan te 
bedienen’ – en schoonmaken. 
Om de zoveel tijd heeft ze ook 

nachtdienst. ‘Dan loop ik wacht-
rondes over het hele schip, 
waarbij ik de technische ruimtes 
controleer op brandgevaar.’ De 
rest van de nachtdienst brengt 
ze op de brug door. ‘Voor mij is 
alles nieuw, dus ik vind het in-
teressant om van alles over de 
verschillende schermen en sys-
temen te leren.’

Operaties
Jaël werkt 40 uur per week. 
‘Veel minder dan ik verwachtte. 
Hierdoor heb ik bijzonder veel 
vrije tijd.’ De hoge buitentempe-
raturen hebben hierbij zo hun 
voor- en nadelen. ‘In vergelijking 

met de andere dekbemanning 
ben ik nogal blank, dus moet 
veel zonnebrand gebruiken. En 
zweten hoort erbij.’
Het werk van Mercy Ships 
spreekt haar aan. ‘Ik heb enorm 
veel respect voor de artsen aan 
boord. Het is indrukwekkend dat 
deze organisatie op zo’n grote 
schaal en op vrijwilligersbasis 
voor mensen zonder financiële 
mogelijkheden zorgt. Dit veran-
dert echt mensenlevens.’
Elke week kreeg de bemanning 
verslag van het werk op het an-
dere schip, de Africa Mercy in 
de haven van Dakar. Inmiddels 
ligt dit schip deze kerst ook in 
Tenerife, als alles volgens plan 
verloopt. Een deel van de be-
manning stapt hierbij over naar 
de Global Mercy, die in Dakar 
de missie van haar zusterschip 
wil gaan voortzetten. De Africa 
Mercy ondergaat vervolgens 
een grootschalige verbouwing 
in Zuid-Afrika.
Jaël: ‘Ik kijk uit naar de ontmoe-
ting met de bemanningsleden 
uit Dakar, en naar hun verhalen 
over de operaties en ervaringen. 
En straks hoop ik alles met ei-
gen ogen te kunnen zien.’

Voor meer informatie en contact: 
www.mercyships.nl

Jaël van den Berg (24).

Training van lokale medici op de Global Mercy in Senegal, eerder dit jaar.
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Het museum is van dinsdag t/m zondag 
geopend van 10:00 - 17:00 uur. 

Tijdens schoolvakanties is het 
museum ook op maandag 
geopend.

Willemsoord 60G 
1781 AS Den Helder
Tel.: 0223-618320

www.reddingmuseum.nl
Volg ons op social media en blijf op de hoogte 
van alle nieuwtjes en winacties.

Leer alles over het Nederlandse Leer alles over het Nederlandse Leer alles over het Nederlandse 
reddingwezen met de audiotours, reddingwezen met de audiotours, reddingwezen met de audiotours, 
de windtunnel, de gloednieuwe de windtunnel, de gloednieuwe de windtunnel, de gloednieuwe 
virtual reality experience en virtual reality experience en virtual reality experience en 
nog veel meer in het Nationaal nog veel meer in het Nationaal 
Reddingmuseum! Het interactieve Reddingmuseum! Het interactieve 
museum voor jong en oud.museum voor jong en oud.

Woeste zeeën, gestrande Woeste zeeën, gestrande 
schepen en uitrukkende schepen en uitrukkende schepen en uitrukkende 
reddingboten. reddingboten. reddingboten. 

Wil je meer informatie? Kijk op www.chemgas.lu

Kapiteins, Schippers, 
Stuurlieden en Matrozen

•  Opleidingsmogelijkheden

•  Doorgroeimogelijkheden

•  Week op, week af

•  24 weken werken, 28 weken vrij

Chemgas Barging S.à r.l. zoekt 
wegens uitbreiding:

www.shippinggroningen.nl

MERRY CHRISTMAS
AND A

HAPPY NEW YEAR

We want to thank all our seafarers for
their efforts during the past year,

despite many experiencing enourmous 
difficulties in their private lives.
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Wie in de archieven duikt om 
wat te weten te komen over 
Kroes Marine Projects (KMP) 
is er vrij snel mee klaar. Media 
hebben het engineering- en 
consultancybedrijf in Joure nog 
niet ontdekt en de onderne-
ming voelde zelf niet zo sterk de 
behoefte op de trom te slaan. 
Hoewel het bedrijf daar met de 
producten die het levert en de 
groei die het de voorbije jaren 
doormaakte goede redenen 
voor zou hebben.
‘We hadden het ook niet echt 
nodig’, legt directeur Jan Kroes 
(49) uit. ‘We zijn gegroeid van 
twee naar veertig man, zonder 
enige marketing. We rolden 
voortdurend van het ene in het 
andere project en dat ging heel 
erg goed.’

Superjachtbouwers
Maar er is ook een andere re-
den waarom KMP wat onder 
de radar opereerde. De Jouster 
onderneming heeft veel klanten 
onder de superjachtbouwers, 
kringen waarin discretie een 
belangrijke voorwaarde is en 
geheimhouding via nda’s - non 
disclosure agreements - wordt 
vastgelegd. Kroes: ’We mogen 
nou eenmaal niet veel over onze 
projecten naar buiten brengen, 
omdat onze klanten dat van ons 
vragen.’ 
Maar het bedrijf heeft recent er-
voor gekozen de blik wat te ver-
breden en het werkveld te ver-
ruimen. Jan Kroes: ‘We kiezen 
de laatste jaren bewust voor de 
engineering van onder andere 
werkschepen, die ook een func-
tie in de maatschappij hebben. 
Dat vinden we belangrijk.’

Havenbedrijf Rotterdam
Daarnaast wordt KMP steeds va-
ker ingeschakeld om mee te den-
ken over verduurzamingsvraag-
stukken. ‘Bedrijven schakelen 
ons in om daar onderzoek naar 
te doen. Zo heeft het Havenbe-
drijf Rotterdam ons gevraagd uit 
te zoeken hoe ze hun bestaan-
de en nieuwe vloot richting ze-
ro-emissie kunnen brengen.’
Ook de Nederlandse Vissers-
bond legde bij KMP de vraag op 
tafel wat de juiste weg is rich-
ting verduurzaming van de gar-
nalenvloot. Onlangs benader-
de de ondernemersorganisatie 
voor de technologische indus-
trie (FME) KMP om in het kader 
van het Green Shipping project 
voor de Waddenzee mee te den-
ken over verduurzaming. 
’Verduurzamen kan natuur-
lijk op allerlei manieren. Wij 
moeten hier de zin en de onzin 
wat scheiden’, zegt Kroes met 
spreekwoordelijke Friese nuch-
terheid. Want verduurzaming is 
voor veel partijen in de maritie-
me sector nog wat ‘mistig’, zoals 
Kroes het omschrijft. ‘Ik zie het 
als een groeimarkt voor ons.’

Persoonlijke ambitie
Het is ook Kroes' persoonlijke 
ambitie om de focus niet lou-
ter te leggen op het grote geld 
van de superjachtbouw, maar 

ook sociaal-maatschappelijke 
plannen meer de ruimte te ge-
ven: ’Ben je jong en je start je 
bedrijf op, dan pak je alles aan 
wat op je pad komt. Wanneer je 
wat ouder wordt en het bedrijf 
heeft wat meer body en naam, 
dan krijg je ook oog voor andere 
aspecten en denk je daar wat 
beter over na.’
Met die body en naam zit het 
bij Kroes Marine Projects wel 
goed. Het bedrijf, dat in 2005 sa-
men met een compagnon werd 
opgezet door Kroes werkt voor 
vrijwel alle grote jachtbouwers 
en groeide snel uit tot een soli-
de bedrijf. 
Het accent in het bedrijf mag 
dan wat verschuiven, de bouw 
van jachten blijft voor KMP een 
interessant marktgebied. ‘Toen 
ik begon in de jachtbouw, was 
een jacht van dertig meter al 
groot’, vertelt Kroes. ‘Nu en-
gineeren we jachten van 120 
meter. De verwachting van de 
werven is dat er nog veel van 
die schepen gebouwd zullen 
worden. Ook hier zien we de 
aandacht voor duurzaamheid 
toenemen. In die markt kunnen 
we echt pionieren.
’We vinden een superjacht nog 
altijd hartstikke gaaf om te doen 
want het zijn vaak technisch in-
novatieve projecten’, vervolgt 
Kroes. ‘De financiële middelen 

om de mooiste en creatiefste op-
lossingen te denken zijn er over 
het algemeen wel. Dat fantasti-
sche werk willen we ook zeker 
blijven doen, maar er ontstaat 
ook een tak van sport naast.’

Duurzame aspect
Gevraagd naar de ambities zegt 
Kroes: ‘We willen het duurza-
me aspect van de scheepsbouw 
uitdiepen en daarmee op een 
hoger niveau komen. We willen 
alle kennis in de markt tot ons 
nemen en daar leuke dingen 
mee doen.’
Groei in omvang is voor Kroes 
geen doel: ‘Ontwikkeling van 
ons bedrijf zoeken we in effici-
enter werken en hoogwaardiger 
werk. We focussen op hoog-
waardige engineering, de wat 
eenvoudiger productie-enginee-
ring die besteden we veelal uit. 
Wij zijn dus projectmanagers, 
hoogwaardige engineers en 
consultants.’
Kroes voelt zich daarbij ge-
steund door een sterke mari-
tieme sector in Friesland, die 
vooral sterk is in de bouw van 
jachten, van sloepje tot mega- 
jacht. ‘Friezen hebben van ouds-
her nou eenmaal een grote 
voorliefde voor bootjes’.

Voor meer informatie en contact: 
www.kroesmarineprojects.nl

Jan Kroes met 3D-geprinte schaalmodellen. Foto Kroes Marine Projects

In de glamourwereld 
van de superjachten 
voelt Kroes Marine 
Projects zich als een 
vis in het water. Maar 
het bedrijf wil ook maat-
schappelijk wat beteke-
nen, zegt directeur Jan 
Kroes. Zero-emission, 
groen varen en andere 
duurzaamheidsthema’s 
staan daarom nu hoog 
op de agenda van Kroes.  

SUPERJACHTEN ‘Wij moeten hier de zin en de onzin wat scheiden’

‘Wij Friezen hebben van oudsher 
een grote liefde voor bootjes’
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www.zmsbv.com

Wij wensen iedereen fi jne kerstdagen 
en een voortvarend nieuwjaar!
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CATERPILLAR EN PON POWER Gesprekspartners voor de binnenvaart in de energietransitie

Van unieke Stage V-systemen 
tot alternatieve brandstoffen

De EU Stage V-wetgeving, het 
nieuwe Binnenvaart Emissielabel 
en de subsidieregeling voor hermo-
torisering zijn overheidsmaatrege-
len die de weg naar een klimaat-
neutrale binnenvaart per 2050 
moeten versnellen. Caterpillar’s EU 
gecertificeerde Stage V-systeem 
voor alle vermogens, en binnenkort 
ook methanol-motoren, zijn de 
meest energiezuinige oplossingen 
om binnenvaartschepen te vergroe-
nen. Alle bestaande Cat scheeps-
motoren kunnen al direct 100% 
biologische brandstof bunkeren. 

Caterpillar biedt met haar gecertificeerde 
EU Stage V-systeem, als enige producent 
een totaalprogramma aan motoren. Ben 
Timmerman, binnenvaartspecialist van im-
porteur Pon Power: ‘Het Stage V-systeem is 
een compleet product met één garantiecer-
tificaat. De voortstuwingsmotor, hulpmoto-
ren, generatorenset(s), de uitlaatgas-nabe-
handelingsinstallatie, een Diesel Particular 
Filter (DPF), Selective Catalytic Reduction 
systeem (SCR), DEF pomp en doseersys-
teem worden door één managementsys-
teem aangestuurd. NOx-waardes worden 
continue gemeten en geoptimaliseerd om 
binnen de Stage V-limiet te blijven, met een 
zo laag mogelijk ureumverbruik.’

Stage V: een duurzame, toe-
komstbestendige investering
‘Wat de Stage V-motoren van Caterpillar 
zo uniek maakt, is dat deze compatibel zijn 
met biobrandstoffen, de hele binnenvaart 
vermogensrange (60 tot en met 1.350 kW) 
beslaan en in de top scoren van het Emis-
sielabel’, zegt Director Marketing & Tech-
nology Joost Schapendonk. ‘Een bestaand 
schip, dat een CCR 0-motor vervangt voor 
een Stage V-motor en daarbij overschakelt 
op biologische brandstof HVO krijgt een A1 
label, in plaats van E5.’ Met de tijdelijke sub-
sidieregeling ‘Verduurzaming Binnenvaart-
schepen’ kunnen binnenvaartschepen 40% 
tot 60% van hun investering (tot 400.000 
euro per schip) voor hermotorisering terug-
krijgen. ‘Overstappen op een nieuwe Stage 
V-verbrandingsmotor, die naar verwachting 
30 jaar of 100.000 draaiuren meegaat, is 

daarom een goede investering in de ener-
gietransitie’, vult Timmerman aan.

Vergroenen met biologische 
brandstoffen
De scheepsmotoren van Caterpillar zijn 
volledig vrijgegeven voor gebruik van de 
biologische brandstof HVO (Hydrotreaded 
Vegetable Oil). ‘Wanneer een scheepsmotor 
voor 100% op HVO draait, dalen de fossiele 
broeikasgasemissies met 97%’, zegt Tim-
merman. ‘HVO is duurder dan fossiele gaso-
lie, maar vergt bij een overschakeling geen 
enkele aanpassing van motor of brand-
stoftanks. Wanneer een opdrachtgever dit 
wenst, kan een klant met een Cat scheeps-
motor vandaag al overstappen op HVO.’ 
Volgens Schapendonk draaien diverse Cat 
motoren wereldwijd al jaren op 100% HVO, 
net als op alle verhoudingen EN590 en HVO.

Schone methanolmotoren in 
ontwikkeling
Groene methanol is net zoals 100% HVO 
een hernieuwbare brandstof die geen CO2 

meer veroorzaakt. Met het oog op de toe-
komst ontwikkelt Caterpillar daarom ook 
methanol-motoren. ‘In 2024 moeten de 
eerste pilotmotoren in het veld staan’, aldus 
Schapendonk. ‘Caterpillar probeert deze zo 
eenvoudig mogelijk te houden en test mo-
menteel diverse injectiesystemen om alle 
voor- en nadelen van de verschillende tech-
nieken goed in beeld te krijgen. Denk hierbij 
aan kosten, emissies, retrofitbaarheid.’
Voor het vergroenen van bestaande moto-
ren ontwikkelt Caterpillar methanol retro-
fitpakketten. ‘Een retrofit naar methanol is 
interessant omdat je dankzij een eenvoudi-
ge nabehandelingsinstallatie van Caterpillar 
naar milieulabel A1 stijgt. Je kunt daardoor 
al snel verduurzamen, zonder te wachten op 
nieuwbouw’, zegt Timmerman. 

Pon Power, uw gesprekspartner 
in de energietransitie
Timmerman: ‘Samengevat, kunnen Cater-
pillar en Pon Power een passende energie-
oplossing bieden die hen op korte termijn 
met volle vaart duurzaam vooruit helpt. 
Van gecertificeerde Cat Stage V-motoren, 
die compatibel zijn met biobrandstoffen, 
beschikbaar zijn in alle vermogens en in de 
top scoren van het binnenvaart emissielabel 
tot scheepsmotoren (vanaf 1990) die zonder 
aanpassingen geschikt zijn voor HVO bunke-
ren tot retrofitpakketten voor het duurzaam 
upgraden van bestaande motoren.’

Pon Power, Ketelweg 20, 3356 Papendrecht 
(0) 78 642 0420  
 pon-cat.com

 Een EU Stage V-gecertificeerde Cat 3512E voortstuwingsmotor.

Binnenvaart-
specialist Ben 
Timmerman 
van Pon Power.

www.zmsbv.com

Wij wensen iedereen fi jne kerstdagen 
en een voortvarend nieuwjaar!
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23 november 2023

Smart Shipping 
Event
Het Smart Shipping Event 
neemt de maritieme sector 
mee in de ontwikkelingen 
op het gebied van slimmer 
varen, geautomatiseerd varen 
en intelligent datagebruik.

28 maart 2023

Maritime 
Innovation 
Platform
Ontmoetingen en 
innovaties, maar ook volop 
ruimte voor inhoud en 
kennisontwikkeling met 
een uitgebreid programma 
dat diepgang gee� aan de 
innovaties, dat is waar het 
om draait op Maritime 
Innovation Platform 2023.

��������
��������
����������

21 september 2023

Scheepsmotoren 
Event
Het Scheepsmotoren Event 
gaat over de mogelijkheden 
en beperkingen voor 
het vergroenen van de 
scheepsvoortstuwing.

21  september 2023
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UITSTROOM TEGENGAAN Leer door als je al aan de top bent

Nieuw bij Nova: Kapiteins 
Excellent programma

Het Nova College 
Scheepvaart gaat een 
Excellent programma 
bieden aan kapiteins uit 
de binnenvaart. Deelne-
mers worden, naast 
hun werk, opgeleid in 
leiderschap en ma-
nagement en verdie-
nen na een jaar bbl een 
mbo-4 diploma.

Michel Renique is opleidings-
manager bij het Nova College 
Scheepvaart en legt uit: 'Wij 
houden er rekening mee dat 
mensen gewoon aan het werk 
zijn en moeten varen. Wij plan-
nen daarom flexibel in, maar 
deelnemers moeten rekenen op 
40 lesdagen in een jaar.'
Al jaren traint het Nova College 
managers, waarbij het omgaan 
met uitdagingen voorop staat. 
Michel: 'We leren hoe leiders zo 
goed mogelijk gebruik kunnen 
maken van de beschikbare mid-
delen, wij noemen dat resource 
management.'
Leidinggevenden in de binnen-
vaart hebben soms geen speci-
fiek diploma, maar zijn door hun 
kwaliteiten in de branche door-
gegroeid en zo op hun positie 
terecht gekomen. Michel: 'Wij 
snappen dat veel mensen toch 
waarde hechten aan een diplo-
ma en dat kunnen zij nu behalen 
bij ons. Maar ook schippers die 
al op papier gekwalificeerd zijn, 
kunnen door deze opleiding 
doorleren en nieuwe competen-
ties behalen.'
Veel kapiteins zijn formeel 
uitontwikkeld, simpelweg om-
dat er geen hogere bevoegd-
heid te behalen valt. Cursus-
sen richten zich vaak op extra 
competenties leren, maar dan 
gaat het meestal om certificaten 
omtrent veiligheid of nieuwe re-
gelgeving. In veel mindere mate 
is er aandacht voor samenwer-

ken, communicatie en creativi-
teit. Deze opleiding richt zich op 
leiderschapsvaardigheden en 
persoonlijke ontwikkeling, zodat 
de motivatie van het personeel 
aan boord hoog blijft. 
Denk aan het leren omgaan met 
groepsdynamica, personeel uit 
verschillende culturen zoals de 
Filipijnen en Polen, persoon-
lijke talenten en valkuilen en 
persoonlijke leiderschapsstij-
len. Renique: 'Niet iedereen wil 
een leider zijn, ook niet iedereen 
zou een leider moeten willen 
zijn. Wel zien we dat iedereen 
vaardigheden op dit terrein kan 
ontwikkelen, zoals effectivi-
teit en productiviteit, maar ook 
op aspecten als veiligheid en 
naar onze overtuiging ook op 
loyaliteit.'
Met een goede kapitein aan 
boord kan de rederij rekenen op 
een stabiel werknemersbestand. 
Renique: 'Zodra een leidingge-
vende zijn werk goed doet, gaan 
er minder mensen weg. Als wij 
ervoor zorgen dat de leidingge-
venden goed kunnen omgaan 
met hun personeel, dan wordt 
de uitstroom lager.'

Personeelstekort
Veel rederijen kampen met een 
groot personeelstekort en klop-

pen aan bij het Nova College 
voor hulp. Renique: 'Wij wor-
den regelmatig benaderd door 
werkgevers, die zich afvragen 
hoe ze ervoor kunnen zorgen 
dat meer jongeren kiezen voor 
de scheepvaart. Wij kunnen ze 
met deze opleiding helaas niet 
helpen met de instroom, maar 
wel met het tegengaan van de 
uitstroom.' 
Dat gaat dan bijvoorbeeld ook 
om de kapiteins zelf: 'Op het 
moment dat mensen aan hun 
maximum zitten, stappen zij 
soms uit de branche, omdat ze 
elders wel kunnen doorleren en 
ontwikkelen. Dat is zonde. Daar-
om hopen wij dat mensen deze 
opleiding gaan volgen en blij-
ven kiezen voor de scheepvaart, 
zelfs al is dat later als manager 
aan de wal bij de rederij.'

Maatwerk
De opleiding is internationaal 
erkend. Renique: 'We hebben 
een standaard kwalificatiedos-
sier met harde eisen die de deel-
nemers moeten halen. Maar we 
bieden ook maatwerk. We gaan 
ervan uit dat de kandidaten 
minstens vier jaar werkervaring 
hebben en al in een leidingge-
vende functie werken en passen 
daar de opleiding op aan.' 

Op basis van de werkervaring 
zijn vrijstellingen mogelijk. 
'Stel iemand werkt al jaren in 
de tankvaart, dan kan die vrij-
gesteld worden van bepaalde 
eisen. We kijken echt naar werk-
ervaring van mensen.'

Harlingen en IJmuiden
De nieuwe opleiding wordt op 
de vestigingen Harlingen en 
IJmuiden aangeboden. De op-
leiding Kapiteins Excellent Pro-
gramma begint met kleine klas-
sen, waardoor er veel persoon-
lijke aandacht is. Momenteel is 
er overleg met grote rederijen, 
die mogelijk klassen gaan vullen 
met eigen personeel.

Veel rederijen kampen met een groot personeelstekort. Foto Nova College

Praktische info
Kapiteins Excellent Programma, 
inclusief mbo-4 diploma
Extra informatie: 
Thijs Beemsterboer 
06-52160496
Start opleiding: 
vrijdag 20 januari 2023
Duur: 40 cursusdagen op zater-
dag en een doordeweekse dag
Voor meer informatie en 
contact: www.novacollege.nl/
scheepvaart

events.schuttevaer.nl
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23 november 2023

Smart Shipping 
Event
Het Smart Shipping Event 
neemt de maritieme sector 
mee in de ontwikkelingen 
op het gebied van slimmer 
varen, geautomatiseerd varen 
en intelligent datagebruik.

28 maart 2023

Maritime 
Innovation 
Platform
Ontmoetingen en 
innovaties, maar ook volop 
ruimte voor inhoud en 
kennisontwikkeling met 
een uitgebreid programma 
dat diepgang gee� aan de 
innovaties, dat is waar het 
om draait op Maritime 
Innovation Platform 2023.

��������
��������
����������

21 september 2023

Scheepsmotoren 
Event
Het Scheepsmotoren Event 
gaat over de mogelijkheden 
en beperkingen voor 
het vergroenen van de 
scheepsvoortstuwing.

21  september 2023
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106 Zoet, Zout & Zakelijk

I N K P O N T H C A J E E F D
N S A T N A W O J M V N M E O
D A P G A A J K O O A E A O O
H P E S I U R C A B L Z R L L
A M R L O A D A S IJ P I I IJ O
V O T E A O N T M E R E N R H
E K V K O R V E T A T S E O C
N E A D O R E M T A T P K L E
R E T A A Z E I N K L A J T S
T IJ K D P R E K V C P K C S P
T R A A V N E N N I B H P A A
D R O O B R U U T S R G I M N
T K N S O T R E K S C H U I T
M A E S C H I P B R E U K R N
K E E Z D N O R G R E T T O B

www.puzzelpro.nl©

Strepen maar!

PEN IN DE AANSLAG

Maritieme 
Woordzoeker 
Met dank aan PuzzelPRO/Henk Hokke

De woorden zitten horizon-
taal, verticaal en diagonaal 
in alle richtingen in de puzzel 
verstopt. Ze kunnen elkaar 
ook overlappen. Zoek ze op en 
stree  ze a . e overblijvende 
letters vormen achter elkaar 
gelezen de oplossing.

Antwoord op pagina 33.

Oplossing Zweedse 
puzzel van pagina 33

KUSTWACHT

SGSLS
CAKETRAPPER

ARIAENKRA
WIEVLUGKIM

EBROSLOEP
MATROOSEL

GIDEENNW
NAPELSETTER

VAAERETA
TENTAKELNET

NOGAIJDEL
DREGJOKERZ

HAGASOLO
LOGUKKIEIN

DARMIEMAND
NOVEMBERVIA

SENIELVEEG
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BRANDSTORY

RAAD EN DAAD Voormalige visser levert materieel, kennis en kunde tot aan open zee

Rainbownets staat voor maatwerk, 
meedenken, snelle levering en kwaliteit 
Jaap Vlaming (54) is met zijn bedrijf Rainbownets 
leverancier van diverse soorten touwen, netten en 
trossen voor een breed scala aan klanten, zowel 
binnen de maritieme sector als daarbuiten. Maat-
werk is daarbij het toverwoord, maar als voormalig 
visser kan Vlaming klanten daarnaast ook bijstaan 
met advies over bijvoorbeeld materiaalgebruik en 
netten in de visserij. Onder de handelsnaam Vis-
serijconsultant staat hij klanten desgewenst 
zelfs op zee nog bij met raad en daad.

Vlaming was al van jongs af 
aan actief als visser binnen het 
familiebedrijf en voer jarenlang 
met de Texelse viskotter TX-48. 
Zo’n 12 jaar geleden maakte 
hij de keuze om aan de wal te 
blijven en al snel daarna kwam 
Visserijconsultant op zijn pad, 
waarmee hij agent werd voor 
de Deense bedrijven Thyborøn 
Skibssmedie (scheerborden), 
Nordsø Trawl (netten) en Da-
conet (staandwant en visserij-
benodigdheden). Enkele jaren 
later nam hij Rainbownets over, 
waarmee hij zich naast netten 
en doeken gaandeweg steeds 
meer begon toe te leggen op 
touwen en trossen. De voorma-
lige visser heeft daar de meeste 
affiniteit mee en bezit een flinke 
hoeveelheid productkennis. 

Snelle service op maat
Touwen en trossen levert Rain-
bownets voornamelijk aan 
bedrijven, maar ook soms aan 
particulieren. De klantenkring 
is heel divers, van de maritie-
me sector tot landbouw en ook 
industriële bedrijven. Vlaming: 
‘Ik heb bijvoorbeeld goede 
relaties met onder meer een 
aantal bagger- en offshore-be-
drijven. Die bestellen regelma-
tig bij ons en we weten goed 
wat ze willen. Dus ik zorg dat 
ik dat op voorraad heb en alles 

snel opgestuurd kan worden. 
Dat werkt aan beide kanten erg 
prettig, zo’n goede vertrouwens-
band. Veel van die bedrijven zijn 
al jaren klant bij Rainbownets 
en zijn dat de afgelopen jaren 
ook allemaal gebleven, dus ze 
moeten tevreden zijn over onze 
dienstverlening.’
De kracht van zijn bedrijf zit 
vooral in de maatwerkmogelijk-
heden en de goede kwaliteit van 
de materialen, denkt Vlaming. 
Het materiaal komt rechtstreeks 
uit de fabrieken binnen en bij de 
werkplaats in Oudeschild wordt 
vervolgens alles op maat ge-
maakt. ‘Door de korte lijnen met 
fabrikanten en binnen het eigen 
bedrijf kunnen we snel inspelen 
op de wensen van de klant. Die 
inventariseren we altijd gron-
dig, zodat we zo goed mogelijk 
kunnen adviseren, testen en 
een passend product leveren. 
En prijstechnisch zijn we scherp, 
dat durf ik wel te zeggen.’

Dyneema en HMPE 
Rainbownets is retailer van het 
succesvolle DSM-label Dynee-
ma. De touwen van dit merk 
zijn onder meer zeer geschikt 
voor het aanmeren van binnen-
vaartschepen, offshore en in de 
agrarische sector. Ook levert 
het bedrijf veel liertouwen van 
Dynenma en HMPE. ‘Dyneema 

is zo sterk als staaldraad, maar 
tegelijk liefst zeven keer lichter’, 
legt Vlaming uit. ‘Bovendien 
blijft het touw soepel. Door die 
eigenschappen is het geschikt 
voor heel veel verschillende 
toepassingen. Wij leveren de 
kwaliteitstouwen Dyneema SK 
75 en HMPE van DSM, onbe-
werkt of gesplitst op lengte. Ook 
roestvrijstalen kousen of ogen 
kunnen wij daarbij leveren.’

Visserijconsultant
Met Visserijconsultant advi-
seert Vlaming bedrijven in de 
visserij over het zo optimaal 
mogelijk inzetten van materi-
alen. Visserijbedrijven, ook in 
het buitenland, krijgen door 
Rainbownets geproduceerde 
netten aangeleverd en worden 
daarnaast desgewenst op zee 
of aan de wal begeleid en ge-
adviseerd over het gebruik van 
het materiaal. ‘Bij de Deense 
bedrijven waar ik agent voor 
ben zit heel veel kennis over 
de visserij die ik heb overge-
nomen, bijvoorbeeld over het 
maken van allerlei berekenin-
gen en het gebruik van netten. 
Daarin kan ik mijn praktijkken-
nis goed kwijt.’

Voor meer informatie en contact: 
www.rainbownets.com

Een net geproduceerd door het 
bedrijf. 

De loods waarin 
Rainbownets 
gevestigd is. 
Foto’s Rainbownets
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in collaboration with an external broker
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