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‘OVERGANGSREGELING BESTAANDE VLOOT’ WEER OP DE AGENDA

ASV vraagt om bescherming kleine vrachtschepen

De kleine binnenvaartschepen dreigen volgens de ASV te verdwijnen door achterhaalde CCR-regels. Maar nergens is die sanering zo duidelijk merkbaar als in Nederland. 		
ROTTERDAM Schippersbond ASV zet het behoud van de kleinste schepen van de binnenvaartvloot weer op de internationale agenda. De kwestie is vorige week aangekaart in
het technisch vooroverleg van de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart (CCR).
“Het zal niemand ontgaan dat de vloot kleine
schepen zienderogen aan het verminderen is
en de diversiteit van de vloot sterk aangetast
wordt. De ASV vraagt de Nederlandse delegatie de CCR te wijzen op de eigen handelswijze en uitgangspunten en op korte termijn
het beleid te herzien”, aldus een uitgegeven
verklaring.

een actueel rapport moeten komen, maar dat
is nooit gebeurd.
De ASV: “Dit betekent dat het rapport niet is
geëvalueerd of de zaken zoals aangenomen in
dit rapport, en van waaruit vergaande consequenties volgen, blijken te kloppen. Inmiddels
is overtuigend bewezen dat een aantal aannames niet klopt en dat de CCR daaruit leVoorzitter Fluitsma

We moeten
eerst zorgen
dat je behoudt
wat je hebt

“Er zijn nu echt beschermende maatregelen nodig”, zo licht ASV-voorzitter Sunniva
Fluitsma toe. “Want we moeten eerst zorgen
dat je behoudt wat je hebt”. Zij illustreert de
ernst van de situatie door te wijzen op de snel
verdwijnende spitsen. Die kleine vrachtschepen kunnen wel overal varen, maar zijn de afgelopen 25 jaar in aantal teruggelopen van
7000 naar de huidige 400 schepen. “Die zijn
dadelijk helemaal verdwenen.”

ring moet trekken en beleid moet aanpassen,
omdat haar handelen deze sector schaadt”.
Als dat niet in Europees verband of in de
Rijnoeverstaten kan, dan moet dat maar op
nationaal niveau worden teruggedraaid.

De schippersvereniging bindt de strijd aan
met de ‘Overgangsregeling bestaande vloot’,
die achterhaald zou zijn. Die regeling is namelijk gebaseerd op het CCR-rapport ‘Schepen
van de toekomst’ uit 2002. Elke vijf jaar zou er

Volgens de ASV houdt de overgangsregeling
van de CCR geen rekening met de duurzaamheid van bestaande schepen: “Argumenten als
veiligheid of milieu liggen niet aan het besluit
ten grondslag. Het is louter een economisch

argument, en inmiddels achterhaald, aangezien aantoonbaar de bestaande kleinere schepen niet worden vervangen door nieuwere
kleine schepen, maar door vervoer over de
weg”. Zo zou de Kop van Noord-Holland binnenkort vrijwel geheel afhankelijk worden van
het wegvervoer.
Koude sanering
De ASV ziet misrekeningen bij de CCR: “Men
wist dat het technisch niet mogelijk was en
economisch niet haalbaar (Duits rapport) om
kleine schepen nieuw te bouwen. Schepen
kunnen dus niet sneller op een gewijzigde
vraag uit de markt reageren; het is nu wel aangetoond dat die reactie van de markt alleen
bestaat uit het verdwijnen van een essentieel
deel van de vloot en daarmee wordt de belangrijke diversiteit van de binnenvaartvloot
aangetast. Het leidt tot een bewuste koude
sanering van bestaande kleine schepen”.
En verder stelt de ASV: “De concurrentiepositie die de CCR wil versterken is juist aangetast, want schepen moeten in zoveel investeren dat daarmee oneerlijke concurrentie
ontstaat ten opzichte van het vervoer over de
weg, die dat op die manier niet hoeft te doen.
(…) Inmiddels mag het toch wel duidelijk zijn
dat bepaalde segmenten van de vloot extra
zwaar getroffen worden. Kijk naar de diverse
moties in de Tweede Kamer die aangenomen

De concurrentie
positie die
de CCR wil
versterken is
juist aangetast
zijn en wijzen op de onhaalbaarheid van de eisen voor de kleinere (in ieder geval tot 86 meter) schepen”.
“Criteria als evenwichtigheid en proportionaliteit (met betrekking tot de verhouding tussen een grotere veiligheid en vereiste inspanning) blijken niet mede uitgangspunt te zijn
van te treffen maatregelen en hun uitwerkingen. Er zijn nu genoeg jaren overheen gegaan
om dit tot iedereen door te laten dringen”.
De ASV sluit af met: “Dat betekent dat de CCR
indachtig haar eigen rapport terug moet naar
de regelgeving zoals die was: alleen nieuwbouweisen bij om-, ver- of nieuwbouw voor
het restant van de vloot kleinere schepen,
en een werkbare hardheidsclausule voor
alle schepen”.
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Wir gratulieren
Wij feliciteren
Familie Jahn mit MS Hanse
familie Jahn met het MS Hanse
und wünschen weiterhin eine
en wensen
het een
goede vaart!
NIEUWBOUW
CASCO’S
gute Fahrt.

Voor mcs Hanse is het Easyflow roersysteem van De Waal toegepast. De Stuwa Easyflow roeren zijn slanker dan andere roertypen, staan verder naar buiten opgesteld en geven minder
weerstand. In nulstand staan de roeren net buiten het snel stromende schroefwater. Het water stroomt hierdoor veel sneller langs de binnenkant van het roer dan de buitenkant. Dat
zorgt voor een overdruk aan de binnenkant en onderdruk aan de buitenzijde. Het gepatenteerde Easyflow vleugelprofiel zet dit drukverschil om in extra stuwkracht. De achterzijde
van het roerblad heeft vrijwel geen kromme uitloop waardoor de gevormde stuwkracht niet
wordt verstoord. Een vorm van optimale scheepsdynamica waardoor, met besparing van
brandstof, een uitstekend manoeuvreergedrag en optimaal rendement uit het schip gehaald
wordt.

Wij hebben de tekeningen gemaakt.
Wir haben die Zeichnungen gemacht.
ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN

GOEDKEURING
T +49 (0) 62 23 86 16 26 . F +49 (0) 62 23 86 16 53 . M +49 (0) 170 35 73 922
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de . I www.bingvoskaiser.de
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vrachtschip en varend B&B
HAREN/EMS Op de Kötterwerft in Haren aan
de Ems heeft de familie Jahn het motorcontainerschip Hanse afgebouwd. Het casco is afkomstig van de Santierul Naval uit
het Roemeense Orsova. De afbouw heeft
plaatsgevonden in Haren/Ems. Naast het
vervoeren van containers en projectlading, biedt het schip ook de mogelijkheid gasten mee te nemen in een eigen
‘Feriënwohnung’ in de roef.
JAN DOUWE TIEMERSMA
Stel je hebt je eigen ideeën over een schip en
de exploitatie ervan. Dan ga je op zoek naar
een ontwerper en een werf die naar je ideeën
luisteren; dat in de praktijk weten om te zetten
in een schip naar de wens van de binnenvaartondernemer. De Familie Jahn uit Magdeburg
had wel ideeën. Voor een deel hadden zij
die ingebracht bij de verbouw van hun vorige schip. Om alles in de praktijk te brengen,
dachten zij na over nieuwbouw. Johannes
Jansen van het technisch installatiebedrijf
Elektro-Jansen uit Haren aan de Ems, die de
volledige technische installatie heeft gedaan,
brengt hen in contact met Tiberius Kaiser.
Diens bedrijf BING Kaiser brengt alle wensen
en ideeën van vader, moeder en zoon Jahn
over op tekening. Het achterschip dat de twee
750 pk sterke Caterpillars herbergt, wordt geveegd getekend. De kop met daarin een vierkanaals 500 pk sterke boegschroef, wordt
wat boller getekend om het draagvermogen
te vergroten. Het ontwerp wordt door DST in
Duisburg doorgerekend. Op oudejaarsdag van
2016 levert VOS Kaiser het casco van de nieuwe Hanse af bij de Kötter Werft in Haren.
Kanalenschip
Het gezin Jahn, aangevuld met hun bemanning, bevaren hoofdzakelijk de Noord-Duitse
kanalen en de Elbe. Met het oog op hun vaargebied willen ze een schip met een lage kruiplijn van 5.30 meter. De afmetingen van het
Schiffshebewerk in Scharnebeck zijn leidend
geweest in de maatvoering van het schip. De
100 meter lengte en de 11.45 meter breedte
zijn de maximaal toegestane afmeting voor
de troggen van Scharnebeck. De holte van
3.60 meter is deels ingegeven door de ballastcapaciteit van de zijbeunen; anderzijds komt
het de werkbaarheid in het gangboord ten
goede omdat zo de denneboom relatief laag
is gebleven. De ijken staan op 2.90 meter. Op
de meeste kanalen is de maximaal toegestane
diepgang toch slechts 2.50 meter. Op die diepgang is het schip in staat vier rijen van twaalf
containers in vier lagen hoog te vervoeren.
De Hanse vervoert in opdracht van de

Deutsche Binnenreederei hoofdzakelijk containers en projectlading. De containers komen
van de Noord-Duitse kanalen met de havens
van Hamburg als bestemming. Momenteel
worden de containers veelal met duwkonvooien vervoerd. Daarbij vormt het kunstwerk
in Scharnebeck een tijdrovend obstakel. De
Hanse kan in één keer schutten tegen de duweenheden twee keer. Zij neemt dan ook nog
eens per reis meer containers mee. Zo kan het
schip efficiënt worden ingezet in de A2 vaart.
Dat verhoogt weer het comfort voor de eventueel meereizende gasten aan boord.
Vier woningen
Naast het gezin Jahn, bestaat de bemanning
uit een ‘Schiffsführerin’ en twee matrozen. De
matrozen delen een woning op het voorschip.
Elke hut heeft zijn eigen ‘natte cel’, daarmee
heeft ieder zijn eigen privacy. Vader Jahn is
zeer vooruitstrevend: met elk een eigen badkamer hebben ook vrouwelijke matrozen de
kans om op de Hanse te komen werken. De
roef op het achterschip herbergt drie woningen. De kapiteinse heeft aan stuurboord haar
eigen woning die voorzien is van alle gemakken. Aan bakboord en in het achterdeel is de
woning voor vader, moeder en zoon Jahn.
Onder de stuurhut is een ‘tweepersoons appartement’ ingebouwd voor meevarende gasten. Ook dat is voorzien van alle benodigde
comfort. Het is weliswaar niet groot, maar
heeft een keuken-kamer, een hut met tweepersoons bed en een goed geoutilleerde badkamer. Op de vorige Hanse voeren ook al gasten mee in de voorwoning. Dat kwam wel eens
in het gedrang door meevarend personeel. Nu
is er speciaal een plekje gecreëerd om gasten
mee te kunnen nemen. Naast dat ze het gezellig vinden, dient het ook een soort ambassadeursfunctie voor de binnenvaart. De gasten
kunnen een kijkje nemen in de keuken van het
vervoer over water. Ze varen mee op het moderne schip van mensen die al generaties lang
de binnenwateren bevaren en hun ervaringen
hebben meegenomen bij de verwezenlijking
van hun nieuwbouwschip.
Eigen (tijds)
Het nieuwe MS Hanse is het vijfde schip in de
familie met die naam. Het eerste schip mat
300 ton, de huidige acht keer zoveel. Het vorige schip van die naam stamde uit 1968. In
2005 werd het middenvoorschip van het oorspronkelijke schip (80 x 9,50) vervangen. De
nieuwe afmetingen werden 100 meter lang
en 10.50 meter breed. Toch bleven er wensen
onvervuld. Zo vinden de Jahns het heel belangrijk om een zo veilig mogelijk schip te bevaren. Alle bunkers, zowel van gasolie als van

smeerolie zijn binnen in het schip gebouwd.
Ze zijn op voldoende afstand van de scheepshuid geplaats om heel te blijven bij een eventuele aanvaring. De ruimte tussen bunkers
en scheepshuid kan dienen als ballasttanks.
Daarnaast biedt dit nieuwe schip ook aan
vrouwen de mogelijkheid om in de binnenvaart aan de slag. Een eigentijdse visie van
een binnenvaartgeslacht dat meegaat met
zijn tijd.

www.ms-hanse.de
Alle bijzonderheden over de bouw van mcs
Hanse en de specificaties van de geleverde
diensten en producten staan in de gedetailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aansluitend in
deze krant kunt vinden.
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Wir lieferten das Kasko.

Van Wijk B.V. Werkendam
Biesboschhaven Noord 2
4251 NL Werkendam
T 0183-502088
F 0183-501386
E info@vanwijkwerkendam.nl
I www.vanwijkwerkendam.nl

Siemensstraße 33, D-50374 Erftstadt
T +49 2235 79930
F +49 2235 799 333
E info@promarin.de
I www.promarin.de
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REINTJES Benelux BvbA
Luithagen Haven 2 Unit F, B-2030 Antwerpen
T +32 (0)3-5419233
F +32 (0)3-5410212
E info@reintjes.be
I www.reintjes.be
Voor service bel gratis!
NL +31 (0)800-4888400
B +32 (0)800-48884
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Alphatron Marine B.V.
Haven 115, Schaardijk 23, 3063 NH Rotterdam
T +31 (0)10-4534000
F +31 (0)10-4529214
E binnenvaart@alphatronmarine.com
I www.alphatronmarine.com
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LEVERANCIERSLIJST AAN BOORD VAN MS HANSE
STAALBOUW

VOS KAISER GMBH
• Casco, afbouw toezicht op de werf Orsova,
ankerlieren, ankers, kettingen, koppellieren

•

BING KAISER
• Tekeningen

•

•
•
•
•

KÖTTER – WERFT GMBH
Casco op de werf voorzien van Anodes
Installatie en leidingen van pompen,
aggregraten en hoofdmotoren
Installatie van de vloerplaten in de
kopschroefruimte en machinekamer achter
Dek werkzaamheden

TISCHLEREI U. ALUBAU WESSELS GMBH
• Complete betimmering stuurhuis en woning
incl. meubels, sanitair en tegelwerk

•
•

•
•

DOLPOWER BV
BEERENS
B.V.
GOEDKEURING
2 voortstuwingsmotoren 760Pk
• Alu davit
- Motor Caterpillar, type C32
• Alu loopplanken
- Keerkoppeling Reintjes WAF364
BLOKLAND NON FERRO BV
Generatorset 1 t.b.v. boordnet 63kVA
BOUWBEGELEIDING
•
U-bundelkoelers
- Motor John Deere, type 4045 WINDEX ENGINEERING
- Generator Stamford UCM224• Machinekamerventilatoren BLOMMAERT
• RVS klaproosters
Generatorset 2 t.b.v.
boordnet• 30kVA
ANKERLIEREN
Overdruk installatie
• DEKUITRUSTINGEN
Telescoop radarmast
STAALBOUWinstallatie
- Motor John Deere, type 3029• Complete airconditioning
DE
WAAL BV
- Generator Stamford UCM224
Generatorset 3 t.b.v. boordnet 30kVA in
• Stuwa Schroefasinstallatie met schroefasrem,
geluid-dempende omkasting
Stuwa Schroefasseals
- Motor John Deere, type 3029
• EasyFlow Roersysteem, Stuwa Stuurmachine
- Generator Stamford UCM224
PERISKAL
ALPHATRON MARINE B.V.
INSTALLATIES/
•
Inland
ecdis viewer
STRAALBUIZEN
TRANSPORTBANDEN
2 JMA-610 radars, MFM-line apparatuur
DEKUITRUSTINGEN
PROMARIN GMBH
ANKERLIEREN
Alphachart, VHF, JLR-21 GPS-compass
• 2 - 4 bladsvoortstuwingsschroeven, diameter

1550mm, High Skew design
REINTJES BENELUX BVBA
• 2 Reintjes keerkoppelingen,
type WAF 364 / 4,92:1
VAN WIJK WERKENDAM B.V.
• Ankerlieren
VERHAAR OMEGA BV
• Verhaar Omega boegschroefinstallatie type
kanalen 41120-4k (schroefdiam 1200mm)
• Incl. Diesel motor John Deere
type 6135AFM 507 pk bij 1900 omw/min.
• Bediening wegafhankelijk
WINDEX ENGINEERING BV
• Airconditioning

