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HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING
Pleidooi voor
noodfonds
passagiersvaart
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Verzoek om vrijstelling
geluidseis klein schip
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Tweede Kamer wil meer
steun voor binnenvaart
Dé verwarming
voor aan boord!
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Ook de binnenvaart zou van onderdelen uit het noodpakket voor bedrijven
gebruik moeten kunnen maken, vinden meerdere partijen. (archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

Diverse partijen in de Tweede
Kamer willen dat het kabinet
meer doet voor de binnenvaart
om de klappen door de
coronacrisis te verzachten.
Tijdens het Algemeen Overleg
Binnenvaart en Maritiem op
14 mei, dat als gevolg van
de coronamaatregelen deze
keer schriftelijk plaatsvond,
stelden ze in hun vragen
voor om onderdelen van het
noodpakket voor bedrijven
ook open te stellen voor
binnenvaartondernemers.
D66 merkte bijvoorbeeld op dat
de binnenvaart met financiële problemen kampt door de coronacrisis en tussen wal en schip dreigt
te vallen bij het noodpakket dat het

kabinet voor bedrijven heeft ingesteld. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOWregeling)
blijkt
bijvoorbeeld
voor gezinsbedrijven niet van toepassing, omdat zij meestal geen
vast personeel in dienst hebben.
Ook de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren) is vaak niet toepasbaar,
omdat de problemen niet direct,
maar indirect als gevolg van vraaguitval voortvloeien uit de coronamaatregelen.
“Alhoewel de sector steun ontvangt door de opschorting van
rente en aflossing op de scheepshypotheek en de Kleine Kredieten
Corona garantieregeling (KKC),
worden de liquiditeitsproblemen

hiermee grotendeels doorgeschoven naar de toekomst”, aldus D66.
“Een toekomst die door de voortdurende crisis toch al onzeker is.”
De partij wil weten of minister
Van Nieuwenhuizen onderzoekt
“of de TOGS- of NOW-regeling
met terugwerkende kracht verbreed kan worden om de gevolgen
voor de maritieme sector zoveel
mogelijk te verzachten?“
Ook de SGP vraagt daarom. “In
de goederenvaart dreigen donkere
wolken, omdat bij verschillende
schippers de omzet over de laatste
maanden gehalveerd is. Sommige
schepen zijn stilgelegd. Contracten worden ontbonden of in het
nadeel van de schipper aangepast.
Lees verder op pagina 3 >>
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Wij feliciteren OCEAN SHIPPING SA van harte met mts ODYSSEE
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Ocean Shipping neemt
Odyssee in de vaart
Deze maand heeft Ocean Shipping SA
de type C-tanker Odyssee in de vaart
gebracht. De Odyssee is een estuaire bunkertanker, die ook op zee voor de
Belgische kust mag varen.
De bunkertanker zal namelijk niet alleen
in de ARA-havens worden ingezet maar
ook in Zeebrugge zeeschepen gaan
bunkeren.
Naast de ‘gewone’ proefvaart heeft het schip
met het ook daarop ook de verplichte en
zwaardere estuaire proefvaart afgelegd. Die
verliep eveneens naar wens. Bureau Veritas
België deed de tekeningkeur, inspecties en
de klassecertificaten.
RensenDriessen Shipbuilding verzorgde
de bouw en de levering van het casco. De
Zwijndrechtse onderneming bouwde het
casco in China op basis van een ontwerp
van V-Shipping. De complete afbouw werd
gerealiseerd door Den Breejen Shipyard in
Hardinxveld-Giessendam, tevens in bouwbegeleiding van V-Shipping.
Het schip is 110 meter lang en 11,45 meter
breed en heeft een holte van 6,00 meter. Het
laadvermogen is circa 3.450 ton, verdeeld
over elf tanks.

Dieselelektrisch
Voor de hybride aandrijving werd ADS van
Stigt in een vroeg stadium bij de plannen
betrokken. Samen met de eigenaar is vervolgens een passend concept uitgewerkt.
ADS van Stigt leverde de robuuste Massonkeerkoppeling (type W5200) onder volledig
keur (in dit geval specifiek voor de estuaire

vaart). De keerkoppeling is uitgerust met
een secundaire PTO/PTI die via een cardanas is verbonden met de elektromotor. Het is
mogelijk om met alleen de conventionele
diesel- of elektromotor te varen, maar ook
om het beschikbare vermogen te combineren (de zogeheten boost-modus).
Bij conventioneel varen kan de PTO gebruikt
worden om de generator aan te drijven voor
het boordnet. Op deze manier is het mogelijk om minder conventioneel vermogen te
plaatsen en de elektromotor bij te schakelen, wanneer meer vermogen nodig is. Dat
levert de gewenste combinatie van vergroening en betrouwbaarheid. En dat sluit aan
bij de wens van Ocean Shipping.

HVO
Het schip loopt met 2 x 400 pk volgeladen
15,8 kilometer, met een verbruik van slechts
155 liter. De brandstof is HVO. De uitstoot
van deze biobrandstof is nul.
De roeraandrijving, hydrodynamische profielroeren en de twee Optima-straalbuizen
zijn gemaakt door Damen Marine Components. De beunkoelers komen van Blokland
Non-Ferro. De Odyssee is uitgerust met een
Verhaar Omega-boegschroefinstallatie (type
VBS1400sr). All Pumps Holland leverde
een compleet Victor-pompenpakket. Het
ladingpompenpakket is afkomstig van EPS
en bestaat uit vijf EPS/Bornemann pompunits met een capaciteit van elk 200 m3/uur
en één van 100 m3/uur, plus een EPS/Bornemann-slobpomp.

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van mts Odyssee
mogen verzorgen voor Ocean Shipping SA.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

Lees verder op pagina 20 >>

Wij wensen
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veel succes en een
behouden vaart!
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Reﬁt
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RuGotech Pijpleidingen is verantwoordelijk voor het complete
dekleidingsysteem. W&O Europe
zorgde voor de afsluiters daarvoor
en voor het ballastsysteem en de
machinekamers.
Radio
Holland
Netherlands
leverde het volledige navigatie-/
communicatiepakket.
Werkina

installeerde dat, net als de complete elektrische installatie en de
motorbediening voor de hybride
voortstuwing.
Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf maakte de
bunkerkraan, ankerlieren, ankers
en kettingen en de hefkolom van
het stuurhuis. WindeX Engineering tekent voor de airconditioning en de overdrukinstallatie.

Aan mts Odyssee leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

2 stuks Ø 1714 mm type Optima

Van Wijk Machinefabriek en

Ontwerp, bouw en levering casco

DBS Scheepsservice

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

Den Breejen Shipyard

Alu machinekamervloeren voor- en achter

Bunkerkraan, ankerlieren, ankers en kettin-

Complete afbouw van het schip

EPS European Pump Services B.V.

gen en hefkolom

ADS van STIGT 2x Masson Marine keer-

Het complete ladingpompen pakket, be-

Verhaar Omega B.V. Een (1) Verhaar

koppeling type MM W5200 H (Hybride)

staande uit 5 stuks EPS/Bornemann in-line

Omega Boegschroeﬁnstallaties type VBS-

4,962:1 incl. Centa elastische koppeling en

HCi 180 pompunits met een capaciteit van

1400sr (schroefdiam. 1400mm), elektrisch

cardanassen, elektrische bediening, sleep-

elk 200m3/uur en 1 stuks EPS/Bornemann

aangedreven 600 kW bij 1800 omw/min.

smeerpomp en ingebouwde schakelbare

HC 147 pompunit met een capaciteit van

en bediening wegafhankelijk

PTI t.b.v. aandrijving via elektromotor

100m3/uur, EPS/Bornemann slobpomp en

W&O Europe

All Pumps Holland B.V.

de volledige EPC® pompautomatisering

Afsluiters voor de dekleidingsystemen,

Complete Victor pompenpakket

incl. het temperatuurmonitoring systeem

ballastsysteem en de machinekamers

BING Kaiser Ontwerp en tekeningen

geschikt voor installatie in ATEX zone 1 G

Werkina Werkendam B.V.

Blokland Non-Ferro B.V. Beunkoelers

IIB T4 en voldoen aan de hoge eisen die

Motorbediening inclusief hybride voortstu-

Bureau Veritas België

op het gebied van veiligheid, kwaliteit en

wing, de complete elektrische installatie

Tekeningkeur, inspecties en afgave Class

milieu gesteld worden. Door toepassing

inclusief 2-draads databesturing, monito-

Certiﬁcates en Statutory Certiﬁcates

van uitsluitend A-klasse materialen is een

ringsysteem met touchscreenbediening,

Damen Marine Components

lange levensduur en hoge mate van be-

compleet nautisch pakket, camerasysteem,

Stuurpaneel: vol-hydraulische bediening

trouwbaarheid gegarandeerd

complete airco installatie, satellietsysteem,

HP7000 incl. roerstand aanwijzer en ge-

Radio Holland Netherlands BV

tankmeetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en

verunit, hydraulisch aggregaat: type HPP

Volledig Radio Holland Navigatie/

AIS installatie

7000-360 } 0-2-2, roeraandrijving: type

Communicatie pakket

WindeX Engineering B.V.

4DWKK 6080/75, hydrodynamische proﬁel-

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Airconditioning en overdrukinstallatie

roeren: 4 stuks type HD 220 en straalbuis:

Complete leidingssysteem
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Nieuwe Hygiënecode gaat 1 juli in
De herziene Hygiënecode
Binnenvaart Levensmiddelen en
Diervoeders is goedgekeurd en
wordt vanaf 1 juli 2020 geldig.
Het CBRB, dat de code had
voorgelegd aan het ministerie
voor Medische Zorg, heeft
daarover uitsluitsel gekregen.
Het doel van de Hygiënecode is
producten te vervoeren zonder
de voeder- en voedselveiligheid
in gevaar te brengen. Door de
voorschriften toe te passen laten

bedrijven zien dat zij voldoen aan
de eisen van Europese verordeningen. In de herziene versie van de
Hygiënecode Binnenvaart zijn de
eisen van de relevante verordeningen volledig geïntegreerd.

Uitbreiding
Die Europese bepalingen zijn sinds
1 januari 2006 van kracht. Daarin
zijn eisen opgenomen waaraan
bedrijven moeten voldoen bij het
vervoer van levensmiddelen en
diervoeders. De verordeningen

geven vertegenwoordigers van
levensmiddelen- en diervoederbedrijven de ruimte een op de
praktijk afgestemde Hygiënecode
op te stellen. De Hygiënecode
Binnenvaart is opgesteld door het
CBRB en afgestemd met het International Expert Committee.
De werkingssfeer van de Hygienecode is met deze nieuwe versie uitgebreid van levensmiddelen naar diervoeders. De in deze
Hygiënecode omschreven procedures zijn een uitwerking van

de wereldwijd geldende HACCPbeginselen. Deze beginselen zijn
van toepassing op alle stadia van
de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen. Het
handelen in strijd met deze beginselen is verboden.

Twee delen
De nieuwe Hygiënecode gaat op
1 juli in. Er is een overgangstermijn van een half jaar. De bestaande versie van de Hygiënecode
Binnenvaart vervalt namelijk per

1 januari 2021. De oude en de
nieuwe versie mogen gedurende
die periode naast elkaar gebruikt
worden.
De Hygiënecode Binnenvaart
bestaat uit twee delen en is terug
te vinden op de website van het
CBRB (www.cbrb.nl). Het eerste
deel bevat de uitgewerkte wettelijke voorwaarden. Het tweede deel
is een werkboek dat de vervoerder
in de praktijk kan gebruiken bij
het toepassen van de voorwaarden
uit de Hygiënecode.

Kijk modal shift-webinars terug
Woensdag 29 april organiseerde
de Topsector Logistiek in samenwerking met Lean & Green OffRoad, Rail Cargo information
Netherlands en het Bureau Voorlichting Binnenvaart een webinar
‘Modal Shift voor starters’. Het
BVB heeft hierin een praktische
inleiding gegeven hoe vervoer
over water in te passen is voor
verladers die in de eerste oriëntatiefase zitten.
Op 6 mei vond een tweede webinar plaats, ook georganiseerd
vanuit Topsector Logistiek. Deze
sessie richtte zich vooral op modal shift-mogelijkheden en verbindingen van, naar en binnen

België.
In België wordt aankomende jaren veel gewerkt aan de wegen
rondom Gent, Brussel en Antwerpen. Dat verstoort de bereikbaarheid ernstig. Verplaatsing van
ladingstromen naar spoor en
water kan hier als oplossing dienen om onder andere de haven
van Antwerpen bereikbaar te houden.
Miranda Volker van het BVB gaf
de mogelijkheden die binnenvaart biedt, de randvoorwaarden,
de succesfactoren en vertelde
over de kansen die bijvoorbeeld
continentaal transport zou kunnen bieden. In een vraaggesprek
met verlader Kloosterboer werd

een succesvol voorbeeld voor het
voetlicht gebracht hoe de binnenvaart een rol speelt in hun logistieke praktijk.
Voor wie het gemist heeft, zijn
de beide webinars nu online te
bekijken. Op de website van het
BVB onder ‘Actueel’ hebben wij de
beide links opgenomen.

Leuk promotieﬁlmpje
Bosman Container Shipping
Group (BCS Group) heeft meegewerkt aan een film in het kader
van de campagne Baas Over Je Eigen Toekomst (BOJET). De campagne BOJET maakt deel uit van
de mbo-aanpak in de Drechtste-

den om vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt beter af te stemmen. Elke maand lichten ze een
andere sector uit met leuk nieuws,
opleidingen en te gekke beroepen
en werkgevers in de regio Drechtsteden.
Deze maand staat in het teken
van de binnenvaart. In aflevering
10 nemen ze een kijkje aan boord
van het mcs Progres van BCS
Group. Tim Haars, ook bekend
van de landelijke televisie, is te
gast aan boord en loopt een dagje
mee met matroos Antonie en
kapitein Twan.
Het is echt een heel leuk filmpje
geworden, zeker de moeite van
het kijken waard. Op het Youtube

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
Beeld uit het webinar over de mogelijkheden
van binnenvaart in België.

kanaal van Baas Over Je Eigen
Toekomst zijn alle filmpjes verzameld. Ook op de website van het
BVB onder ‘Actueel’ kunt u de link
vinden.
Meer informatie over de campagne kun je teruglezen op
www.baasoverjeeigentoekomst.nl

Kantoor BVB
Het kantoor van het BVB is aankomende periode op een aantal
dagen gesloten. Dat is dit het geval op Hemelvaartsdag (21 mei),
de dag na Hemelvaart (22 mei)
en Tweede Pinksterdag (1 juni).
De andere dagen zijn wij gewoon
bemand, met inachtneming van
de RIVM-richtlijnen.

